
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণতন্ত্রের বিরুন্ত্রে 

উলামান্ত্রে দেওিন্দ 

 

গণতন্ত্র প্রতযাখ্যান করার ব্যাপারর ধর্মীয় বিরেষজ্ঞ আরের্ম ও  
মুফতীয়ারন ককরারর্মর ফতওয়া এিং সুবিবিত র্মতার্মত সমূহ 

 

সংকেন  

র্মাওোনা ইব্রাবহর্ম হুসাইন 

 

 

 

 

 



 

وبركاته هللا رحمة و عليكم السالم  

আল্লাহ তায়ালার বিশেষ মেশহরিানী এিং করুণায় েহাোরী বিতনা ও 

িততোন সেশয়র েূবততসেূশহর েশযে একবি েূবতত -  গণতন্ত্র মক প্রতোখ্োন 

করার িোপাশর উলাোশয় মেওিশের িতওয়া এিং বলখ্নী একবিত করার 

মতৌবিক বেশয়শেন। এ মেশি সকল বিষশয়র তথ্েসূি বিশেষভাশি উশল্লখ্ 

করার িোপাশর আেরা যথ্াসাযে মেষ্টা কশরবে। তিু োনুষ বহশসশি আেরা 

ভুলত্রুবির উশবত নই। তাই ভুলভ্রাবি পবরলবেত হশল আহশল ইলেরা 

সংশোযন কশর বেশিন।  

আল্লাহ তায়ালার কাশে মোয়া কবর বতবন মযন অসীে েয়ায় আোর  েত  

নগনে  অযশের এ  েুদ্র প্রয়াসশক কিুল কশর সকশলর জশনে উপকারী 

িাবনশয় মেন। আেীন, ইয়া রব্বাল আ’লােীন। 

ইব্রাবহে হুসাইন 

োওয়াল, ১৪৩৯ 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

গণতন্ত্র প্রতযাখ্যান করার ব্যাপারর ধর্মীয় বিরেষজ্ঞ আরের্ম ও  
মুফতীয়ারন ককরারর্মর ফতওয়া এিং সুবিবিত র্মতার্মত সমূহ 

   

ইোে নরুুল হুো হযরত োওলানা উিাইেলু্লাহ আশনায়ার (রবহোহুল্লাহ)  

িততোশন ইসলােী গণতন্ত্র  এিং ইসলােী সোজতশন্ত্রর অশনক আশলােনা 

পযতাশলােনা হয়, সংিােপশি িড় িড় বেশরানাশে কলাে োপা হয়। 

প্রকৃতপশে েশুিাই ইসলােী রীবতনীবতর বিশরাযী। ময িেবি ইসলাশের মেশি 

গনতশন্ত্রর পবরভাষা িেিহার করশত োয় মস আসশল ইসলােশকই পবরপূণত 

রুশপ িঝুশত পাশরবন। আর ময ইসলােশক  সোজতশন্ত্রর সাশথ্ বেলাশত োয় 

মস আসশল সোজতশন্ত্রর অসারতা অনুযািন করশত পাশরবন। 

এ বিষয়িা িুঝাশনার জনে িবল, যবে ইসলােী গণতন্ত্র  এিং ইসলােী 

সোজতশন্ত্রর অনুসরণ েলশল জীিশনর সকল  কাযতপদ্ধবত ইসলাে 

মোতাশিকই হয়, ইসলাশের েতােশেতর বিশরাযী না হয়  - তাহশল মস 

আেেতশক ইসলােী গণতন্ত্র  এিং ইসলােী সোজতন্ত্র নাে মেওয়ার কী 

প্রশয়াজন?  

তারা ইসলােী গণতন্ত্র এিং ইসলােী সোজতশন্ত্রর নাশে রূপািবরত কশর কী 

লাভ করশত োয়? 

ইসলাশের েত পবিি ও যিযশি সাো পবরষ্কার  কাপশড় রূপািবরত করার 

োগ মকন লাগাশত োয়?   



সুতরাং সুস্পষ্ট কথ্া এিাই ময, ইসলাশের ভািযারা পবিো কুিরী গণতশন্ত্রর 

প্রবত ভ্রূশেপ কশর না, কবেউবনজশেরও মকান পশরায়া কশর না।   

ইসলাে মতা মকিল আল্লাহ জাল্লা োনুহুর রাজশের প্রিিা।  তার  বের 

োশ্বত িাণী হল:  

هللا اال الحکم ان  

হুকুেত েলশি মকিল আল্লাহ তায়ালার। (সূরা ইউসুি, ৪০) 

ইসলাশের োশঝ আসল  কাজ হল প্রবতবনবযে এিং মখ্লািশতর োবয়ে 

পালন করা। ইসলাশের নিী ملسو هيلع هللا ىلص -ও আল্লাহ তায়ালার হুকুে আহকােই 

িাস্তিায়ন কশরশেন। বনশজর োবহো ও মখ্য়াল খ্ুবের অনুসরণ কশরনবন। 

একারশণ তাাঁর ملسو هيلع هللا ىلص আনীত জীিন িেিস্থা এই েণস্থায়ী েুবনয়ার উপর বেল না,  

িরং তা  বেল আল্লাহর েশনানীত তাওবহশের োনেশের উপর। 

ইসলাে না সোজতাবন্ত্রক েতিােশক সেথ্তন কশর, না ইউশরাশপর পুাঁবজিাশের 

পশরায়া কশর। ইসলাে এিাই বেখ্ায় ময, সকশলর অবযকার সবিকভাশি 

আোয় করশি, কাশরা হক্ব নষ্ট না করশি না।  

বতবন আশরা িশলন,  

আোশের মেশে  কী ইসলােী আইন  িাস্তিাবয়ত হশয়শে? 

আোশের যেতীয়  রাজননবতক েলগুশলা  মসই মেৌষবি িের যশর এ িেথ্ত 

পদ্ধবতশত আশোলন কশর যাশে, যার বকেু োযেে হল: 

সাংিাবেক সশেলন কশর সাোৎকার মেওয়া, সোশিে করা, বিশোভ বেবেল 

করা, যেতঘি পালন করা, োিী আোশয়র আিোর জানাশনা, লং োেত করা,  

সাোবজক িয়কি করা, অভেথ্তনা মেওয়া, অেন্ত্রণ জানাশনা, ইিতার পাবিত 

করা, ঈশে বেলােুন্নী পাবিত, বিনার, নাইি পাবিত এোড়াও কাশিরশের 



আবিষ্কৃত আশরা কত  হাজাশরা রকশের পদ্ধবত। এগুশলা িাে বেশয় অনে 

মকান পন্থায় তারা পাবকস্তাশন েবরয়ত িাস্তিায়নশক  অসম্ভি েশন কশর।  এ 

িেথ্ত পন্থাগুশলার োযেশেই তারা এ রাশজে ইসলােী হুকুেত িেিস্থা কাশয়ে 

করশত োয়। । 

جنون است محال است خيال ایں  

আসশল  এিা তাশের অসম্ভি  বেিাস্বপ্ন আর পাগশলর  প্রশলপ  োড়া  আর  

বকেইু না। 

সূি- োকালাত ওয়া ইরোোত- ৭১ পৃষ্ঠা, “ইসলােী গণতন্ত্র  এিং ইসলােী 
সোজতন্ত্র” বেশরানাশের আশলােনা।  

   

েিুতী বনজােবুিন োেজায়ী েবহে রাবহোহুল্লাহ 

“আবে আপনাশের কাশে ময কথ্া মপে করশত োই তা হল, যখ্ন েুবনয়ায় 

আল্লাহ তায়ালার দ্বীন বিজয়ী হশি তখ্শনা তা মভাশির োযেশে হশি না।  

আপবন পবিোশের িানাশনা পদ্ধবতশত রাজননবতক েল িাবনশয় গনতশন্ত্রর 

োযেশে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনশক বিজয়ী করশত োন? তাহশল শুশন রাশখ্ন, 

পবিোশের িানাশনা পদ্ধবতশত  মভাশির োযেশে েুবনয়ায় আল্লাহ তায়ালার 

দ্বীন বিজয়ী হশি না। মকননা েুবনয়ায় আল্লাহ তায়ালার েেুেনরাই মিবে।  

িাশসক, িাশজরশেরই সংখ্োগবরষ্ঠতাই অবযক। আর গণতশন্ত্রর েূল বভবি 

হল সংখ্োগবরশষ্ঠর েশতর উপর। এশত োথ্া গণনা করা হয় োথ্ার েূলেশক 

নয়। অথ্তাৎ সকল োনুষশক একই পাল্লায় োপা হয় তাশের মযাগেতার 

বিশিেনা করা হয় না। মযশহতু োনুশষর োথ্া গণনা করা হয় মস বহশসশি 

পবিোশের িানাশনা গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতশত কখ্শনা  ইসলাে কাশয়ে হশি না। 

মযেবনভাশি কখ্শনা মপোশির োযেশে ওযু হশি না। মোিকথ্া, নাপাশকর 

োযেশে মযেবনভাশি, পবিিতা হাবসল হশি না মতেবনভাশি, অননসলাবেক ও 



পবিোশের িানাশনা কিুরী গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতশতও কখ্শনা ইসলাে কাশয়ে 

হশি না। যখ্ন েবুনয়ায় আল্লাহ তায়ালার দ্বীন বিজয়ী হশি তখ্ন তা মসই একবি 

পদ্ধবতশই হশি ময পদ্ধবত আল্লাহর রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে 

গ্রহণ কশরশেন। এিাই মসই বজহাে যার োযেশে এই েবুনয়ায় আল্লাহ তায়ালার 

দ্বীন বিজয়ী হশি”। 

সূি- োবসক সানাবিল, করােী, মে ২০১৩, ভবলউে ৮, পৃষ্ঠা ৩৩ 

  “উলাোশয় মকরাে  বনিতােন, গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতশত ইসলাে কাশয়শের জনে 

৪৮ িের িেয় কশরশে, আবে েোশলঞ্জ কশর িলশত পাবর  এ গণতাবন্ত্রক 

পদ্ধবতশত ৪৮ হাজার িের িেয় করশলও ইসলাে কাশয়ে হশি না”। 

সূি-খ্ুতিাশত োেজাযী, পৃ.২০৩ 

   

োওলানা  েহুােে হাকীে আখ্তার রাবহোহুল্লাহ  

ইসলাশে গনতশন্ত্রর মকান বভবি মনই ময মযবেশক মিবে মভাি হশি মসিাশকই  

গ্রহণ করা হশি। িরং ইসলাে বনশজই পবরপূণত যেত, সুতরাং সারা  েুবনয়াও 

যবে একবেশক হশয় যায় তিু েুসলোন বহশসশি শুযু আল্লাহ তায়ালাশকই রি 

বহশসশি োনশত হশি।  

যখ্ন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে সািা পাহাশড় নিুওয়োশতর  

মঘাষণা বেশলন, তখ্ন ইশলকেন বকংিা মভাশির বহসাি করশল উনার পশে 

মকউ বেল না। বনশজর কাশে শুয ুবনশজর মভািিাই বেল। তা সশেও বক নিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে নিুওয়োশতর মঘাষণা মথ্শক এ বেিা কশর  

িশস বগশয়বেশলন ময, জনেত আোর বিপশে, অবযকাংশের মভাি  আোর 

বিরুশদ্ধ। তাই আবে আোর নিুওয়োশতর মঘাষণা মথ্শক বিরত থ্াবক?” 

সূি- খ্াযাশয়শন োশরিাত ওয়া েুহাব্বত পৃ. ২০৯ 



  েিুবত হাবেেলু্লাহ জান সাশহি রাবহোহুল্লাহ 

“ইসলাবে গণতাবন্ত্রক পাবকস্তান নয়! িরং শুয ুইসলাবে পাবকস্তান! 

গণতশন্ত্রর এ কুকুরশক এ কূপ মথ্শক মির করা হশল তশিই এ কূপ পবিি 

হশি, অনেথ্ায় হাজশরা িালবত পাবন মির করশল এ কূপ পবিি হশি না! 

“যত বেন এই গান্ধা গণতন্ত্র, ইংশরজ প্রেি োসনিেিস্থা এই মেশে থ্াকশি, 

ততবেন এই কূপ পাক হশত পাশর না। সিতপ্রথ্ে েৃত কুকুর এই কূপ মথ্শক 

মির কশর মিলশত হশি। তারপর এই পাবন পাক হশি। যতেণ েরা কুকুর 

পাবনশত পশর থ্াকশি, হাজাত িালবত পাবন মির করুন! আবলেগণ িসা 

আশেন, (আবে প্রশ্ন রাখ্বে) মসই কূপ বক পাক হশত পাশর? হশত পাশর না। 

মসই কূপ বক পাক হশত পাশর?  হশত পাশর না।  

নারাজ হশিন না! আবে একবি মেৌবলক কথ্া িলবে, সংবেপ্ত কথ্া িলবে। 

কুরআশন কাবরশের োশঝ আল্লাহ িশলশেন -  

هللا دُونِْ ِمنْْ أَْربَابًا َوُرْهبَانَُهمْْ أَْحبَاَرُهمْْ اتََّخذُوا   

তারা আল্লাহশক মেশড় বনশজশের পবেত ও যেত যাজকশেরশক রাব্ব িাবনশয় 

বনশয়শে... (সূরা তাওিাহ, ৩১) 

এই আয়াশতর িোপাশর হযরত আবে ইিশন হাশতে রাাঃ বজজ্ঞাসা কশরশেন- 

তািবসশর রুহুল োয়াবন উবিশয় মেখ্ুন! তািবসশর োজহারী উবিশয় মেখ্ুন! 

অনোনে তিবসর উবিশয় মেখ্ুন! আরবি না িুঝশল উেুতশত হযরত োওলানা 

ইবলয়াস কান্ধলবি রাবহোহুল্লাহ এর তািবসশর োয়াবরিুল কুরআন উবিশয় 

মেখ্ুন! 

যাইশহাক হযরত আবে ইিশন হাশতে রাাঃ বজজ্ঞাসা করশলন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! 

আেরা আহশল বকতািরা মতা কখ্শনা উলাোশের সােশন ইিােত করতাে না। 



মসজো বেতাে না। আেরা মতা কখ্শনা আোশের পীরশের ইিােত করতাে 

না। তাহশল আল্লাহ তাআলা বকভাশি িলশলন ময, 

هللا دُونِْ ِمنْْ أَْربَابًا َوُرْهبَانَُهمْْ أَْحبَاَرُهمْْ اتََّخذُوا    

ময তারা তাাঁশের পীরশের, মেৌলবিশেরশক রি বহশসশি গ্রহণ করশতা!  

মতা তারা বকভাশি রি িানাল? আেরা মতা তাাঁশের ইিােত কবরবন।  

তখ্ন হুজুশর আকরাে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে জিাি বেশলন- হাবেস 

আশে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে িলশলন- তারা েরীয়ত 

প্রণয়শনর হক, হালালশক হারাে করা ও হারােশক হালাল করার হক পীর ও 

মেৌলবিশের বেশয়বেল। অনে ভাষায় আইন প্রণয়শনর হক পীর ও মেৌলবিশের 

বেশয়বেল। হারােশক হালাল সািেস্ত কশর মেওয়া এিং হালালশক হারাে সািেস্ত 

কশর মেওয়া, েরীয়ত প্রণয়শনর হক, আইন প্রণয়ন, আইন ততবরর হক 

শুযেুাি আল্লাহ তাআলার জনে সািেস্ত। 

هلل إال الحكم إن    

বিযানোতা একোি আল্লাহ তাআলা। (সূরা ইউসুি, ৪০) 

মকউ িলশি মভাি আোনত, মকউ িলশি মভাি ওয়াকালত িা প্রবতবনবযে। 

মকউ িলশি মভাি হশে সােে। মভাি যা বকেুই মহাক, আবে এক একবি কথ্া 

বজজ্ঞাসা করবে - সােে মেওয়া হশি হশকর িোপাশর। ময িাবতল োসনিেিস্থা 

রশয়শে, তার সেথ্তশন মভাি মেওয়া হল মসই িাবতল মনজােশক মেশন মনওয়া, 

এই িলা ময এই িাবতল োসনিেিস্থা সবিক! আপবন (শভািশক) োহাোত 

িলশেন! মতা আবে োহাোত োনবে, আপবন ওয়াকালত িলশেন! মতা আবে 

ওয়াকালত োনবে, আপবন আোনত িলশেন! মতা আবে আোনতও মেশন 

বনবে। আপবন যাই িলশত োন িলুন! বকন্তু আপবন এিা িলুন ময,  



গণতাবন্ত্রক োসনিেিস্থা, এই নাপাক োসনিেিস্থা, ইংশরজশের মেওয়া 

োসনিেিস্থা! এিাশক কাযতকরভাশি মেশন বনশিন বক বনশিন না? 

আোর েুহতারাে িুজুগত ভাই! কুরআন আইন প্রণয়ন ও বিযান প্রণয়শনর 

িোপাশর িায়সালা বেশয় বেশয়শে। 

েুসাল্লােুস সুিুত” এর ইিারত হশে- 

تعالى هللا هو الحاكم أن على األمة أجمعت  

উোহ একেত হশয়শে ময, একোি োসক হশে আল্লাহ তাআলা। 

েজুতাবহেও আইন প্রণয়নকারী নন। বতবন হশে েরঈ বিবযবিযাশনর িোপাশর 

পারেেতী। বতবন শুয ুিশল মেন, প্রণয়ন কশরন না। আেরা িজুগুতশের প্রবত 

সালাে মপে করবে, আেরা িজুগুতশের ইহবতরাে ও সোন কবর। আেরা 

িজুগুতশের প্রবত েে যারনা কবর না। বকন্তু িজুগুতশের এিাশক বকে ুমেৌবলক, 

বকে ুঅপরাগতা অথ্িা জরুরত িা ইজবতহাবে ভলু েশন করুন! বযবন মযই 

িোখ্ো করুক, বতবন অংে বনশয় বনশয়শেন, বকন্তু অবভজ্ঞতা এিাই প্রোন কশর 

মেয় ময, এই হযরতশের এই মেষ্টা প্রশেষ্টা কাবেয়াি হশত পারশি না। 

গণতাবন্ত্রক পন্থায়। 

সুতরাং 

مرتين واحد جحر من المؤمن یلدغ ال    

একজন েুবেন একই গশতত েুইিার বংবসত হয়না। 

পঞ্চাে সাশলর োইশত মিবে আেরা মলাকশের কাশে মভাি মেশয়বে। মলাশকরা 

আোশের মভাি বেশয়শেন, কখ্শনা এেনও হশয়শে ময, আোশের ৮৫ মেম্বার 

(সংসে সেসে) অজতন হশয়শে। জাতীয় এশসম্ববলশত যশথ্ষ্ট আবযকে অজতন 

হশয়শে। বকন্তু আপনারা মেশখ্শেন - মকান ইসলােী বিযানিা এশসশে? 



তারা িশল ময, আেরা (শভাি/বনিতােশনর োযেশে) প্রবতরো করবে, প্রবতরো 

কাশক িশল? নারী অবযকার বিল পাস হশয়শে। মকউ এিাশক প্রবতহত করশত 

মপশরশে? জিাি বেন! িলনু! শুয ু(সংসশে বকে)ু িলা মতা উশিেে নয়। 

প্রবতরোর উশিেে মতা হশে কাজিাশক রুশখ্ মেওয়া হশি। প্রবতরোর 

উশিেে কী, মসিা িশুঝ বনন! প্রবতরোর উশিেে মতা শুযেুাি িলা না! 

প্রবতরোর উশিেে মতা হশে রুশখ্ মেওয়া। মক রুশখ্শে মস বিলশক? পাস 

হশয়শে বকনা িলনু!? 

আবে আরজ করশিা, আল্লাহর ওয়াশস্ত আশগ িাস্তিতা িঝুুন! মহ মেৌলবিরা! 

তাওিা করুন! আবে িলবে, আবে গণতাবন্ত্রক রাজনীবতশত অংে বনশয়বে। ৭০ 

সাশল আবে মেম্বার (সংসে সেসে) বেলাে। োওলানা সের েহীেও পাস 

হশয়বেশলন। ৬০ হাজাশরর মভাশির বলি মপশয় পাস হশয়শেন। বকন্তু আবে 

পবরস্কার ভাষায় িলবে- আবে এই গুনাহ মথ্শক তাওিা কশর বনশয়বে। আল্লাহ 

আোর তাওিা কিলু করুন! আপনাশের কাশে েরখ্াস্ত করবে, আপনারাও 

তাওিা করুন!  

আসুন! মখ্লািত োসনিেিস্থার জনে আশোলশনর েুল বভবি অনুসাশর 

েয়োশন আসুন! 

মকন ঘািড়াশেন? আসুন েয়োশন আসুন! মেখ্ুন ইসলােী োসনিেিস্থা 

আশস বকনা! মতা আবে শুযুোি এিাই েরখ্াস্ত করশিা এিং (শেে) ইসলােী 

হশি বকন্তু কশি? যখ্ন আপনারা গণতাবন্ত্রক োসনিেিস্থাশক েুবি বেশয় 

বেশিন। এিং এই নাপাক, এই েরা কুকুর আপনাশের কুপ মথ্শক তুশল 

মিলশত হশি, তারপশরই আপনাশের পাক পাবন িেিস্থা হশি।” 

সূি- https://www.youtube.com/watch?v=Mx7E_2t4Qzg 

েুিবত হাবেেলু্লাহ জান সাশহি রহোতুল্লাহ েরীয়শতর েৃবষ্টশত গণতশন্ত্রর 

অিস্থান এিং এর েবতর বেক আশলােনা করশত বগশয় িশলন,  



“গণতন্ত্র বিেৃঙ্খলার েূল মেকড়। যতেণ পযতি এ মেে মথ্শক গণতাবন্ত্রক 

োসন িেিস্থা মেষ না করা হশি ততেণ পযতি এ মেশে ইসলাে কাশয়শের 

কথ্া িলা অনথ্তক হশি।  

বতবন আশরা িশলন,  

এ মেশের আইশন ময পবরোণ যেতহীনতা আশে আেরা এ রাষ্ট্রিেিস্থা 

(গণতন্ত্র) দ্বারা কখ্শনা তা বন:শেষ করশত পারি না। ইসলাে রোশথ্ত যারা 

বনশজশের সংসশে থ্াকা জরুরী েশন কশরন তাশের উশিশেে বতবন িশলন, 

যবে এ োসন িেিস্থার অনুগােী হশয় ইসলাে রোর কথ্া ভাশিন তাহশল তা 

রূপকথ্ার গল্প তি বকেু হশি না। 

অবভজ্ঞতা ও পযতশিেশণর আশলাশক এ বিষয়বি প্রোবণত ময, পািাশতের এ 

গণতন্ত্র েূলত যেতহীনতা, অবিলতা ও সকল বিেৃঙ্খলার েূল। বিশেষত সংসে 

সেসেশের আইন প্রণয়শণর অবযকার মেয়া সরাসবর কুরআন, সুন্নাহ ও 

উেশতর এজোর বিরুদ্ধােরণ। 

আর মভাি মেয়া পািাশতের গণতন্ত্র িেিস্থাশক িাস্তশি মেশন মনয়া এিং সকল 

েে কাশজ েরীক হওয়ারই নাোির। এজনে িততোশন পািাতে িেিস্থার 

অনুগােী হশয় মভাি মেয়া েরীয়শতর েৃবষ্টশত না জাশয়য”। 

সূি- োইশখ্র বভবিও িয়ান।  

  

োওলানা িজশল েহুােে োোত িারাকাতুহুে  

“ইসলােী েরয়ী শুরা এিং িততোশনর গণতশন্ত্রর পাথ্তকে হল আসোন-

যেীশনর পাথ্তশকের সোন। গণতন্ত্র মতা হল পািাতে োসন িেিস্থার তহ তে 

এর নাে। েরীয়শতর শুরা িেিস্থার সাশথ্ যার েরূতে সম্পকত মনই।” 



সূি- “ইসলােী মখ্লািত” -১১৭ নং পৃষ্ঠা  

বতবন আরও বলশখ্ন-  

“গণেোনে বকেু আশলশের িিিে মতা হল, ইসলােী গণতন্ত্র িলা মতেবন 

মিাকােী হশি মযেন মিাকােী হশি ইসলােী েে িলা।” 

সূি- ইসলােী মখ্লািত- ১৭৬ নং পৃষ্ঠা  

বতবন আরও িশলন-  

“গণতশন্ত্র ইসলাশের সাোনেতে বেহ্ন মনই। ময সকল রাষ্ট্র আশেবরকার 

বংসাত্মক কশেত েরীক মস সকল রাশষ্ট্র গণতন্ত্র িেিস্থা োল ুআশে। সুতরাং 

কাশির, েুেবরক, ইহুেী, খ্রীস্টান, মিৌদ্ধ, বহেু, অবিপূজক, এিং নাবস্তকরা 

গণতন্ত্রশক ভাল েশন কশর। পাবকস্তাশনর ময সকল েশলর ইসলাশের নাে 

শুনশত ভাল লাশগ না তারা সকাল-সন্ধো গণতশন্ত্রর সুশর সুর বেলায়। যবে 

গণতশন্ত্র অনু পবরোণও ইসলাে থ্াকত তাহশল ইসলাশের মঘার েত্রু কখ্শনা 

গণতশন্ত্রর নােও বনত না। এর দ্বারা িুঝা মগল ময, গণতশন্ত্র ইসলাশের 

সাোনেতে বেহ্ন মনই। উলাোশয় মকরােশের ভাল কশর স্মরণ রাখ্শত হশি 

ময, গণতশন্ত্র ইসলাে তালাে করা সেয় অপেয় করা োড়া বকেুই না। کسے 

للحال طلب فی العمر اضاع جيد قليہ چی کا درصحن   

েীশরর পাশি িুি তালাে করা সেয় অপেয় িেবতত আর বকেু না।  

বকেু মলাক িশল, ইসলােী গণতন্ত্র। আসশল এেনিা িলা মতেবন হশি মযেন 

হশি ‘ইসলােী েে’ িলা ... ইসলােী বিেৃঙ্খলা” িলা। 

সূি- বিতনাশয় ইরবতোে ওয়া বজহাে বি সাবিবলল্লাহ- ১৩৯ পৃষ্ঠা।  

 

 



খ্তশে নিওুয়শতর আহিায়ক োওলানা ইউসিূ লবুযয়ানভী রাবহোহুল্লাহ  

“বকেু বকেু ভুল বেিা-মেতনা জনগশণর গ্রহণশযাগেতা সনে এেবন অজতন 

কশর ময, িড় িড় জ্ঞানী (এিং বকেু নােযারী আশলেও) এ গ্রহণশযাগেতার 

সােশন োথ্া নত কশর মেয়। তারা হয়ত ভুলশক িুঝশতই পাশর না অথ্িা 

যবেও িুঝশত পাশর বকন্তু তার বিরুশদ্ধ মকান বকেু িলার সাহস রাশখ্ না। 

পৃবথ্িীশত ময সকল িড় িড় ভুল প্রেবলত আশে মসগুশলার মেশি আজ 

জ্ঞানীজন েুাঃখ্জনক পবরবস্থবতর বেকার। জনসাযারশণর এ গ্রহণশযাগেতার 

প্রভাি আজ গণতশন্ত্রর উপর েলশে। িততোশন গণতন্ত্র মস িড় েূবততর আকার 

যারণ কশরশে যার পূজা প্রথ্শে পািাশতের িুবদ্ধবজিীরা শুরু কশরশে। মযশহতু 

তারা আসোনী মহোশয়ত মথ্শক িবঞ্চত তাই তাশের জ্ঞান অনে োসন 

িেিস্থার পবরিশতত গণতশন্ত্রর ভাস্কযত বনেতান হাশত বনশয়শে। অতপর এিাশক 

আেেত রাষ্ট্র িেিস্থা িাবনশয় এর বসঙ্গায় এত জশুড় িুাঁ বেশয়শে যাশত পুশরা 

েুবনয়ায় এর খ্োবত েবড়শয় পশর। এেনবক েুসলোনও পািাশতের অনুসরণ 

করশত বগশয় আজ গণতশন্ত্রর তাসিীহ জপশে। কখ্শনা িশল, ইসলাে 

গনতশন্ত্রর অপর নাে। কখ্শনা িা “ইসলােী গণতন্ত্র ” এর েত নাপাক 

পবরভাষা ততবর কশর। বকন্তু িাস্তিতা হল, পািাতে আজ ময গণতশন্ত্রর পজূারী 

ইসলাশের সাশথ্ তার সম্পক মনই শুয ুতাই নয় িরং মসিা ইসলােী োসন 

িেিস্থার বিশরাযী। এজনে ইসলাশের সাশথ্ গণতন্ত্র িা এর মকান পবরভাষাশক 

বেলাশনা িা গণতন্ত্রশক ইসলাশের মেশয় ভাল েশন করা প্রকােে ভুল তি বকেু 

নয়। 

মোিকথ্া হল, গণতশন্ত্রর বেশরানাশে “োনুশষর জনে োনশুষর আইন” এর ময 

মিাগান মেয়া হশে তা মকিল একবি প্রতারণা োি। আর ইসলাশের সাশথ্ 

তাশক বেলাশনা প্রতারণার উপর প্রতারণা। িততোন গণতশন্ত্রর সাশথ্ 

ইসলাশের মকান সম্পকত মনই। আর ইসলাশের সাশথ্ও গণতশন্ত্রর মকান 

সম্পকত মনই।' الیجتمعان ضدان ' (েুবি আগুন-পাবনর সম্পকত যা কখ্শনা 

একি হশত পাশর না।)” 



োহ ওয়ালী উল্লাহ েহুাবিশস মেহলভী রাবহোহুল্লাহ 
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েহর হল, োনুশষর সোগশের নাে। সুতরাং তাশের সকশলর রায় সুন্নত 

মোতাশিক হওয়া অসম্ভি। 

এর দ্বারা প্রতীয়োন হল, ময গণতন্ত্র িেিস্থা যা অবযকাংশের রায় একেত 

হওয়ার উপর বনভতরেীল- এর েশযে ইসলাে ও েুসলোশনর সিলতা সািেস্ত 

করা মযাাঁকা িেবতত আর বকেু না”। 

সূি- হুজ্জাতুল্লাবহল িাবলগা, বসয়াসাতুল োবেনাহ অযোয়  

   

হাকীেলু ইসলাে কারী েহুােে ততয়েি কাশসেী রাবহোহুল্লাহ 

“এ গণতশন্ত্র আল্লাহ তায়ালার সীিত (গুণ) এর সাশথ্ও বেরক হয় এিং 

সীিশত ইলশেও বেরক হয়।” 

“সংখ্োগবরশষ্ঠর েত ও েবিোলী েত। 

গণতশন্ত্র সংখ্োগবরশষ্ঠর েতশক োপা হয়, আর ইসলােী োসন িেিস্থায় 

েবিোলী েতশক োপা হয়”।   

বতবন আরও িশলন,  

“এর দ্বারা সংখ্োগবরশষ্ঠর েতশক িায়সালার মেৌবলক বভবি িানাশনার েূল 

মেকড় উপশর মিলা হয়। অথ্তাৎ শুরা সেসেশের বনিতাবেত আেীশরর েত গ্রহণ 

কশর সংখ্োগবরষ্ঠ ও সংখ্েলবগশষ্ঠর বিষয়শক গ্রহণ করা হশি না। িরং 

েবলশলর োনশক গ্রহণ করা হশি। সুতরাং েবলশলর োন মেৌবলক বিষশয়র 



বভবিশত হশি। অবযকাংশের েত একবেশক মিবে হওয়া ইসলাশে হক ও 

িাবতল বনিতােশনর মেশি মকান মেৌবলক অিস্থান রাশখ্ না। এজনে ইসলােী 

আইশন সংখ্োগবরষ্ঠশক মকান অিস্থানই মেইবন। যেত, মেে ও োসন িেিস্থা ও  

সততাসহ সকল ইসলােী বিষশয় শুযু সংখ্োগবরষ্ঠশক গ্রহণশযাগে মকান পযতাশয় 

রাখ্া হয়বন। 

সুতরাং কুরআন েুবনয়ার সংখ্োগবরশষ্ঠর েশতর উপর ঈোন, আকল, সতে 

ভালিাসা, সবিক বিষশয় যাোই, সশেতনতা, সুস্থ মিায, অবঙ্গকার পূরণ, 

মহোয়াতশক অস্বীকার কশরশে। আশখ্রাশত সওয়ািপ্রাপ্ত হওয়া এিং 

জান্নাতীর ভাগী হওয়াশকও অস্বীকার কশরশে। বজহাশে সংখ্োগবরশষ্ঠর 

োবম্ভকতার উপরও বিজয় ও সাহাশযের অস্বীকৃবত জাবনশয়শে। 

িেিহাবরক বেক মথ্শকও সংখ্োগবরশষ্ঠর েত হশকর োপকাবি মতা েূশরর কথ্া 

িাবতশলর েূল োবিকাবি হশয় থ্াশক। মকননা িাস্তিতা হল, েুবনয়ার অবযকাংে 

োনুষ বনিুতবদ্ধতা, হক বিষয় গ্রহশণ অপেে করা, যারণার অনুসরণ, 

উোবসনতা, ওয়াো মখ্লািী, ভ্রাবি, আশখ্রাশতর োবস্ত, জাহান্নােিাসী হওয়া 

এিং পরাবজত হশয় থ্াশক। এজনে শুয ুসংখ্োয় মিবে হওয়া ইসলাশে কী 

গ্রহণশযাগেতা মপশত পাশর ময তাশক অবযকার িাস্তিায়শন মেৌবলক সোযান 

োনশত হশি এিং আেীরশক এর অনুসরণ করশত হশি”। 

সূি- কারী েুহােে ততয়েি কাশসেী রহোতুল্লাবহ আলাইবহ কৃত বিতবর 
হুকুোত 

  

োওলানা ইেবরস কান্ধলভী রাবহোহুল্লাহ  

“মকান োসন িেিস্থা ইসলােী হওয়ার জনে শুযু োসক েুসলোন হওয়াই 

যশথ্ষ্ট না। িরং যতেণ না োসন িেসস্থা বহশসশি মেশের আইন ইসলােী না 

হশি। মযেন িততোশন মগাবিয় োসন, গণতন্ত্র, ও জাবতয়তািাে োসশনর েেতা 



হশে। এ যরশনর োসন িেিস্থাশক ইসলােী িলা যাশি না। ময োসন িেিস্থায় 

আল্লাহর েেতা এিং েরীয়শতর আইনশক মেশন মনয় না িরং িশল, েেতা 

জনগণ ও শ্রবেকশের এিং রাশষ্ট্রর আইন তাই হশি যা জনগণ বনযতারণ 

কশর........... এ যরশণর োসন িেিস্থা বনাঃসশেশহ কিুরুী োসন িেিস্থা। 

ْ اِنِاْلُحْكمُْ ِْ اِالَّ ) ۴۰ ، یوسف سورة( لِِلٰ  

َوَمنْْ  ، المائدة سورة(  اْلٰكِفُرْونَْ ُهمُْ فَاُوٰلىِٕكَْ ّللٰاُْ اَْنَزلَْ بَِما ْ یَْحُكمْْ لَّمْْ ۭ 

۴۴ (  

َوَمنْْ یَْبغُْونَْ اْلَجاِهِليَّةِْ اَفَُحْكمَْ  ( یُّْوقِنُْونَْ ل ِقَْومْ  ُحْكًما ّللٰاِْ ِمنَْ اَْحَسنُْ ۭ 

) ۵۰ ، المائدة سورة  

সুতরাং ময িেবি িা েল েরীয়শতর আইশনর অনুসরণশক আিেেক েশন না 

করশি তার কুিুরীশত কী আর সশেহ িাকী থ্াশক! ঈোন হল োনার নাে 

আর কুিুর হল না োনার নাে”। 

সূি- োওলানা ইেবরস কান্ধলভী রাবহোহুল্লাহ কৃত আকাশয়শে ইসলাে 

  

েিুতী োহেেু রাবহোহুল্লাহ মেঙ্গরুা মসায়াশতর এক উবকশলর প্রশশ্নর উিশর  

“আেরা গণতশন্ত্রর উপর অবভোপ কবর। এশত মতা েুই পুরুশষর োশঝও 

বিিাহশক তিয কশর। মযেনিা িৃশিন এ িেপাশর অবযকাংশের েশতর বভবিশত 

বিল পাে কশরশে”। 

সূি- ইসলােী বখ্লািত- ১৭৭ পৃষ্ঠা  

 

 



 

োওলানা োহেেুলু হাসান গাঙ্গহুী রহ  

“ইসলাশে মকাথ্াও এ গণতশন্ত্রর বভবি মনই (সুতরাং এিা একবি কুিুরী 

োসন িেিস্থা) আর মকান সুস্থ েবস্তশষ্কর অবযকারী এশত মকান কলোশণর 

আো করশত পাশর না।” 

সূি- িশতায়াশয় োহেুবেয়ার ২০ নং খ্শের ৪১৫ নং পৃষ্ঠা 

“হযরত োহ ওয়াবল উল্লাহ েুহাশিশস মেহলভী রাবহোহুল্লাহ গণতশন্ত্রর 

প্রবতহত স্বরূপ িশলন, মসখ্াশন আইন-কানুশনর েূল বভবি েবলশলর উপর 

নয় িরং সংখ্োগবরশষ্ঠর উপর হয়। অথ্তাৎ সংখ্োগবরশষ্ঠর েশতর উপর 

িায়সালা হয়। সুতরাং সংখ্োগবরশষ্ঠর েত যবে কুরআন-হােীশসর বিরুশদ্ধ হয় 

তাহশল তার উপরই িায়সালা হশি। কুরআশন কারীে সংখ্োগবরশষ্ঠর েশতর 

অনুসরণশক ভ্রাবির কারণ িশলশে, ْْاأْلَْرِضْ فِي أَْكثََرَمنْْ تُِطعْْ ،﴿َوإِن 

ِْ َسبِيلِْ َعنْْ یُِضلُّوكَْ اآلیة﴾ ّللاَّ [১] জ্ঞানী-গুনী, সৎ ও িুবদ্ধোন মলাশকর 

সংখ্ো কেই হশয় থ্াশক। োর খ্বলিা রাবযআল্লাহু আনহুে হুযরূ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়া সাল্লাশের পোঙ্ক অনুসরণ কশর েশলশেন। তাাঁরা এর বিপরীশত 

অনে মকান পথ্ই গ্রহণ কশরন বন”। 

সূি- িশতায়াশয় োহেুবেয়া খ্ে:৪ এর বকতািুস বসয়াসাহ ওয়াল বহজরত, 
িাশি জেহুরী ও বসয়াসী তানযীে ুকা িয়ান 

“আজকাল গণতশন্ত্রর উশিেে এিা ময, প্রশতেক িাশলগ পুরুষ-েবহলা, 

বেবেত, অবেবেত, মিাযসম্পন্ন, মেযাহীশনর মভাি মেয়ার অবযকার আশে 

এিং তাশের অবযকাংশের মভাশির বভবিশত রাষ্ট্রপ্রযান বনিতােন করা হশয় 

থ্াশক। ইসলাশে এ যরশনর গণতশন্ত্রর মকান বভবি মনই। আর মকান জ্ঞানী 

মলাকও এশত মকান কলোশণর আো করশত পাশর না। িাস্তিতা হল, 

অবযকাংে মলাক অবেবেত ও েখু্ত হশয় থ্াশক। তারা এেন মলাকশেরই মভাি 



বেশি যাশের দ্বারা তাশের স্বাথ্ত উদ্ধার হশি। আর এিা সুবনবিত ময, তাশের 

স্বাশথ্ত েশের ভাগই মিবে থ্াশক। তাহশল েশের অবযকারী মকান িেবিশক 

মনতা বনিতােন করা মকান আকশলর কথ্া হশয় থ্াশক? এ মেশের অকলোশণর 

মকাথ্ায় বিকানা হশি? মযখ্াশনর মনতা েলীল ও মযাগেতা মথ্শক সশর েতুষ্পে 

জন্তুতুলে সাযারণ জনগশনর সংখ্োগবরশষ্ঠর উপর হশয় থ্াশক”।  

(সূি-িশতায়াশয় োহেুবেয়া: ১) 

   

েিুতীশয় আজে পাবকস্তান োওলানা েিুতী রেীে আহশেে রাবহোহুল্লাহ  

“ইসলাশে পবিো গনতশন্ত্রর মকান স্থান নাই। মকননা এশত বিবভন্ন েলেশত 

বিভি হওয়া আিেেক। অথ্ে আল কুরআশন এবিষয়িাশক কশিার ভাশি 

বনশষয করা হশয়শে। 

ِْ َوٱْعتَِصُمو۟ابَِحْبلِْ قُواْ۟ ٱلِلَّ ْ َجِميعًاَواَلتَفَرَّ  ۭ ( آیت:  عمران آل  ১০৩)۔ 

অনুিাে: মতােরা  সকশল বেশল আল্লাহ তায়ালার রবিশক আকাঁশড় যশরা , 

বিবভন্ন েলেশত বিভি হশয় মযও না। 

গনতশন্ত্র অবযকাংশের রাশয়র োযেশে িায়সালা করা হয়, অথ্ে আল 

কুরআশন এবিষয়বি মথ্শক  আল্লাহ  রাসূলশক কশিার ভাশি  িারণ কশরশেন। 

هِْ َسبِيلِْ َعن یُِضلُّوكَْ اأْلَْرِضْ فِي َمن أَْكثَرَْ َوإِنتُِطعْْ اللَـّ ( آیت: االنعام  

১১৬)۔ 

অনুিাে: যবে আপবন যবেশনর অবযকাংশের কথ্ােত েশলন, তশি তারা 

আপনাশক  আল্লাহর পথ্ মথ্শক বিেুেত কশর বেশি। (সূরা আল-আনআে, 

১১৬) 



ইউশরাপ মথ্শক আেোনীকৃত  স্বভাি বিশরাযী গনতশন্ত্র যার ভাশগ মভাি মিবে 

পড়শি মসই েেতা লাভ করশি। অনেরা িেথ্ত হশি। 

মযেন েশন করুন, ২জন প্রাথ্তী মভাশি োাঁড়াল একজন জ্ঞানী আশলে,  

আশরকজন েুখ্ত িাশসক। 

প্রথ্েজনশক সকল আশলে ও অনোনে ভাল মলাশকরা মভাি বেল, িশল মস 

৫০ মভাি মপল, অনেবেশক েুখ্ত িাশসকশক  অনোনে কাশির ও িাশসকরা 

মভাি বেল, িশল মস ৫১ মভাি মপল। সুতরাং গনতশন্ত্রর বনয়ে অনুযায়ী েুখ্ত 

িাশসকই  এলাকার মনতা বনিতাবেত হশি। এলাকায় তার প্রভািই েলশি 

পোিশর আশলশের মকান েেতা থ্াকশি না  কাশরা  উপর প্রভাি  

খ্ািাশনার। মকননা মস ১ মভাশির কারশণ পাে হয় নাই। 

এসেস্ত অননবতক কাযতকলাপ, মনাংরা িেিস্থাপনা পবিো গনতশন্ত্রর োল। 

ইসলাশে এ যরশনর কুিুরী  িেিস্থাপনার মকান স¦ীীকৃবত মেয় না। 

সুতরাং পবিো গনতশন্ত্রর পদ্ধবতশত মকয়ােত পযতি  ইসলােী মনজাে কাশয়ে 

হশি না।  একবি প্রবসদ্ধ কথ্া হল: 

' الجنس الی یميل الجنس ' 

জাবত তার স্বজাবতর  বেশকই যাবিত হয়.অথ্তাৎ সি জায়গায় মযশহতু েুখ্ত, 

িাশসক, কাশিশরর সংখ্োই মিবে সুতরাং তারা তাশের েত মলাকশেরশকই 

বনিতাবেত করশি। এিাই গণতশন্ত্রর বেরােবরত িলািল। 

পোিশর ইসলাশে রশয়শে সুের েূরা িেিস্থা। যার োযেশে আহশল হাবল্ল 

ওয়াল আকেী তথ্া যারা ইসলােী সুবেবিত যেতীয় বিশষজ্ঞ এিং  ময মকান 

কবিন পবরবস্তশত কুরআন সুন্নাহ মোতাশিক  উপবস্থত বসদ্ধাি বনশত পাশর 

এেন িেবিরা পরােেত কশর একজনশক আেীর বনিতােন করশি। মযেনিা 



হযরত উেশর িারুক (রাবেয়াল্লাহু আনহু) েবহে হওয়ার পূশিত ৬ সেশসের  

আহশল হাবল্ল ওয়াল আকেীর এক েূরা িাবনশয়বেশলন। 

যারা ঐকেেশত হযরত উসোন (রাবেয়াল্লাহু আনহু)-মক খ্বলিা 

িাবনশয়বেশলন। 

ইসলাশের এই সুেরতে িেিস্থাপনায়  শুয ুোনশুয়র োথ্া গণনা করা হয় না 

িরং োথ্ার সাশথ্ িেবির মযাগেতাশকই বিশিেনা করা হয়।এজনে ইসলাশে 

একজন যেতীয় বিশেষজ্ঞ িেবির েতােত মকাবি বনশিতাশযর েতােত মথ্শক 

মশ্রয় গনে করা হয়। 

মযেন েষৃ্টাি  স্থাপন কশরশেন হযরত আিু িকর (রাবেয়াল্লাহু আনহু)কাশরা 

সাশথ্ পরােেত িেবততই  হযরত উেশর িারুক (রাবেয়াল্লাহু আনহু)-মক 

পরিততী খ্বলিা মঘাষণা কশরশেন। উনার একিেবির বনিতােন করািাই কত 

েবিোলী ও পাহাশড়র োইশতও ভারী বেল। (শোিকথ্া, ইসলাে শুযু  

সংখ্োবযকেতা প্রিিা নয়।)”  

“গণতন্ত্র মক োেওয়ারার েতই যারা েশন কশর তারা এ কথ্াও িলশত শুরু 

কশরশে ময ইসলাে েূলত গণতন্ত্রই।”কথ্ািা যতিুকু সহজ বিষয়িা ততিুকু 

সহজ না। প্রকতৃপশে গণতাবন্ত্রক িেিস্থার বপেশন আলাো একবি  েতােেত 

কাজ করশে। যা দ্বীশন ইসলাশের সাশথ্ পবরপণূত সাংঘবষতক। তাই উভয়বি এক 

সাশথ্ এককেেও  েলশত পাশর না।  এজনেই  গণতাবন্ত্রক িেিস্থায় েতােেতীশের 

মসকলুাবরজশের  বিশ্বাসী হওয়া আিেেক।” 

সূি- আহসানুল িাতওয়া, বজলে ৬, ২৪ মথ্শক ২৬ পৃষ্ঠা এিং আহসানুল 
িতওয়া, বজলে ৬, ৯৪ পৃষ্ঠা 

   

 



েিুতী েহুােে েিী রবহোহুল্লাহ  

“িততোশন গনতশন্ত্রর ময পদ্ধবতশত  মনতা হয় মসিাই জুলুে অতোোশরর পন্থা।  

সুতরাং তারা েেতায় এশস বকভাশি ইসলােী আইন কাশয়ে করশি? তারা 

এতিাই িেশেজাজী ও বিকৃত োনবসকতার হয় যার  িশল আসোন ও 

জবেশনর সৃবষ্টকততা, সকল োনুশয়র রি, এিং আল্লাহ তায়ালার  প্রকৃত 

হুকুেত ও রাজশের কথ্া  েশনই কশর না। িরং তারা েশন কশর গণতাবন্ত্রক 

পদ্ধবতশত মনতা হওয়াশকও আল্লাহ তায়ালার োন েশন কশর”। 

সূি- েুিতী েুহােে েিী রবহোহুল্লাহ কৃত তািবসশর োআবরিলু কুরআন  

   

েিুতী আি ুলিুািা োহ োনসরু োোত িারাকাতুহুে 

“প্রকৃতপশে গণতাবন্ত্রক পন্থায় হুকুেত এিা না জ্ঞাশনর মেশি মযৌবিক 

বিষয়, আর না আেশলর মেশি উপকারী সািেস্ত হশয়শে। আর না স্বভািগত 

বিষশয়র অনুযায়ী প্রোবণত হশয়শে। িরং তা ইয়াহুেীশের িানাশনা একিা 

ষড়যশন্ত্রর জাল। 

সোজতশন্ত্রর বিলুবপ্তর পর তার অনুরূপ আশরকিা েতােশেতর সিক বেখ্াশত 

লাগল মযন ভবিষশত আিার িায়ো হাবসল করশত পাশর। 

মযশহশতু সকশল একসাশথ্ থ্াকশল অশনক েবিোলী থ্াকশি, যা তাশের  

উশিেে হাবসশল োরাত্মক সেসো হশয় োাঁড়াশি। তাই তারা েুবনয়ায় নতুন  

গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতশত  োসন িেিস্থা োলু কশরশে। যা ভাইশয় ভাইশয় ঝগড়া  

সৃবষ্ট করশি ঐশকের েবিশক নানা েশল উপেশল বিভি কশর  যুশদ্ধর েয়োশন 

অিততীণ করশি। তাই এখ্ন  সোজতশন্ত্রর  যুগ বগশয় গনতশন্ত্রর যশুগর শুরু 

হশয়শে। এবিশত শুযু মনতার পবরিততন হশি বকন্তু নীবতর মকার পবরিততন হশি 

না”।  



সূি- আশলেী ইয়াহুেী তানবযেী- ১৯৭ পৃষ্ঠা, “জেহুবরয়োত ইয়াহুেী 
ইজাত”নােক আশলােনা, 

োজ্জাল... আলবে োজ্জাবল বরয়াসাত, ইিশতো মস ইনশতহা তক- ২৩  

    

হযরত আল্লাো  সাইশয়েে মসালাইোন নেভী রাবহোহুল্লাহ  

গণতন্ত্র এিং গণতাবন্ত্রক েতােশেতর সাশথ্ ইসলাশের কী সম্পকত? বকংিা 

ইসলাশের মখ্লািশতর সাশথ্ই কী সম্পকত? তথ্াকবথ্ত িততোন প্রেবলত 

গণতন্ত্র ১৭ে েতাব্দীর পর  নি আবিবষ্কত হশয়শে।   

আেরাশতা ইসলাশে কখ্শনা পবিো গণতাবন্ত্রক েতােশেতর  মকান েৃষ্টাি খ্শুজ 

পাইবন, এেবনভাশি ইসলােী গনতশন্ত্রর নাে বনোনাও পাইবন। আল্লাো 

ইকিাল রাবহোহুল্লাহ ইসলােী জীিন িেিস্থাপনায়  গণতাবন্ত্রক েতােেতশক 

মকান েৃবষ্টশত মেখ্শতন? বতবন এিাশক কিুরী েতােেতই েশন করশতন। 

আসশল গণতন্ত্রিা এক বিশেষ ইবতহাস এিং তাহবজশির িসল। যা ইসলােী 

ইবতহাশসর  সশঙ্গ পুরাপুবর সাংঘবষতক”।  

সূি- োহনাোহ সাশহল করােী, ২০০২ জুন োস,  আল্লাো  মসালাইোন 
নেভী রাবহোহুল্লাহ তোিযাশন  োওলানা মগালাে েুহাোে রাবহোহুল্লাহ. 
কতৃতক প্রকাবেত।  

   

োওলানা আিেলু হক হক্কানী রাবহোহুল্লাহ   

“ইসলাে এেন এক জীিনিেিস্থা যা বনশজর স্বতন্ত্র তিবেশষ্টর কারশণ অনেবকেু 

অেুখ্াশপেী। সুতরাং ইসলােী  জীিনিেিস্থাশক গণতন্ত্র  বকংিা সোজতশন্ত্রর 

সাশথ্ বেলাশনা ইসলাে সম্পশকত অজ্ঞতারই েবলল। একথ্াশতা সকশলই জাশন 



ময, পবিো গনতশন্ত্র সকল েেতার উৎস োনা হয় জনগনশক। জনসাযারণ 

মযরকে োশি মসরকেই আইন করা হশি। মেশের মকান প্রেবলত আইনও 

শুযু সংখ্েবযকেতার েতােশতর যরুন পবরিততন হশয় মযশত পাশর। আিার তারা 

োইশলই  দ্বীন যশেতর োনিতা বিিবজতত আইন পাে করাশত পাশর। 

সুতরাং এিা এেন িেিস্থাপনা যার সকল েেতার উৎস  জনগনশক,  েন্ত্রী 

এেবপরা শুযু জনগশনর প্রবতবনবয কশর।   

গণতাবন্ত্রক  জীিনিেিস্থায় শুযু িেবি গণনা করা হয় তার মযাগেতা মেখ্া হয় 

না, তাই সকশলর মভাি সেেূশলের। োই মস সোশজর গনেোনে িেবি মহাক 

বকংিা বনেোশনর মহাক। সুতরাং গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতশত কাশয়ে হওয়া 

জীিনিেিস্থা িাবহেক েৃবষ্টশত জনগশনর েুখ্পাি িানাশনা মেখ্া মগশলও 

িাস্তিতায় জনগশনরই সিশেশয় মিবে অবযকার েুণে করা হয়।  

মযশহতু পাবকস্তাশনর েৃষ্টাি সকশলর সােশনই আশে সুতরাং এিা মকান 

লুশকােুবরর কথ্া নয়।  গণতাবন্ত্রক জীিন িেিস্থার িশল জাবত বংস ও 

িরিােীর মকান স্থশরর েুখ্ােুবখ্ হয় নাই? 

পোিশর ইসলাশে সকল েেতার উৎস সিতেবিোন আল্লাহ তায়ালা। 

খ্বলিা শুযু আহকাশে ইলাবহশক িাস্তিায়ন করশি।  

এোড়াও গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনার বনিতােন পদ্ধবত ইসলাশের বনিতােন সমূ্পণত 

বভন্ন। মকননা শুরা সেসেশের এই অবযকার মনই তারা আল্লাহ তায়ালার 

বনযতাবরত কশর মেওয়া মকান বিযানশক উশপো কশর িায়সালা করশি। শুরার 

সিবকেুই েরীয়ত মোতাশিক হশত হশি। একারশণই যখ্ন মকান খ্বলিা 

আল্লাহ তায়ালার বনযতাবরত আইন অনুযায়ী িায়োলা কশর, তখ্ন তার 

বিশরাবযতা করা নাজাশয়জ, বিশদ্রাহ মঘাষণার োবেল। 

সুতরাং ভাল কশর স্মরণ রাখ্শত হশি, ইসলাে সিতকাশলর জনে পবরপূণত এক 

পবিি জীিন বিযাশনর নাে। যার সাশথ্ পবিো গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনার মকান 



তুলনাই হশত পাশর না। গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনার বিশিক িুবদ্ধহীন মভাি 

পদ্ধবতর মোকাশিলায় ইসলাশে সুেরতে মযৌবিক শুরার োযেশে খ্বলিা 

বনিতােশনর িেিস্থা রশয়শে। তাই অপূণতাঙ্গ অশযৌবিক সুস্থ রুবে বিিবজতত 

গনতশন্ত্রর মভািাশভাবির আশ্রয় মনওয়ার মকান োশন হয় না”। 

সূি- োওলানা আিেুল হক হক্কানী রাবহোহুল্লাহ কৃত িাতওয়া হাক্কাবনয়াহ 

   

োয়খ্লু হাবেস োওলানা সাইশয়েে হুসাইন আহশেে োোনী রবহোহুল্লাহ  

“পাবকস্তাশনর েুসলোন যারা আহশল সুন্নাহ ওয়াল জাোশতর অনসুারী 

তাশের সাশথ্ আোশের সম্পকত ভাশয়র েতই এেবনভাশি সারা েবুনয়ার 

আহশল সুন্নাহ ওয়াল জাোশতর েুসলোনশের সাশথ্ একইরকে সম্পকত। বকন্তু 

ইউশরাবপয়ানশের আবিস্কৃত গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনায় েুসবলে অেসুবলে 

সকলশক একসোনই যরা হয়। এবিষয়িার িোপাশর োস্টার বজন্নাহ ও িাশর 

িাশর সুস্পষ্টরূশপ আশলােনা কশরশেন। এেনবক বিযানসভার সূেনালশি 

এবিষশয় আশলােনা কশরশেন। সুতরাং পবিোশের এ যরশণর কুিরী  

গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনা ইসলাে সেথ্তন কশর না”।  

সূি- োকতুিাশত োইখ্লু ইসলাে এিং োআবরি ওয়া হাকাবয়ক 

     

োওলানা আশেশক এলাহী িলুেেহরী রাবহোহুল্লাহ  

“প্রেবলত গণতন্ত্র ও তার পবরেয়। 

পূশিতর যোনায় রাজতন্ত্র োলু বেল। যোনার ওলী এর নীবত মোতাশিক 

রাজতন্ত্র পাওয়া যায়। আরি ও অনারশি রাজাও বেল। তাশের েশযে জাশলেও 

বেল আিার েয়াল,ু ইনসািগারও বেল। বকন্তু রাজতশন্ত্রর ইবতহাশস অবযকাংে 



ইবতহাস যুলশুেরই পাওয়া যায়। ইউশরাপ এ যুলুে মথ্শক মির হশয় গণতন্ত্র 

োলু কশর আর এর নাে মেয় জনগশণর েেতা । সাযারণত এর কাযতািলী 

সম্পশকত সকশলরই যারণা আশে। এ গণতশন্ত্রর েূল কথ্া হল, সাযারণ 

জনগণশক মযাাঁকা মেয়া এিং মকান এক েশলর বকেু মলাকশক েেতাসীন করা 

িেতীত আর বকেুই না। বেশরানাে থ্াশক ময অবযকাংশের েতশক বনিতােশন 

গ্রহণ করা হয়। বনিতােশনর জনে িাশলগ হওয়া েতত। বকন্তু এশত প্রাথ্তী আশলে 

হওয়া, েীনোর হওয়া এেনবক েুসলোন হওয়াও েতত না। েূখ্ত, অবেবেত 

পুরুষ, েবহলা সকশলই এশত প্রাথ্তী হশত পাশর। মকউ মকউ মকান েল 

বনিতাবেত হয় আিার মকউ স্বতন্ত্র একা বনিতােন কশর। তাশের মকউ মকউ 

আিার এেনও থ্াশক যারা ইসলাশের বিরুশদ্ধ কথ্া িশল, ইসলাশের আইন 

হে ও বকসাসশক জুলুে িশল- যার কারশণ তারা কাশিরও হশয় যায়। আর 

বনিতােশন েল, মনতা এিং িাকার মজাশর মভািাররাও সাযারণত এেন হশয় 

যায় যারা েীশন ইসলাশের উশিেে িুশঝ না যার কারশণ েূখ্ত, ইসলাে বিশদ্বষী, 

বযবেকও বনিতাবেত হশয় সংসশে আসন মপশয় যায়। ময িেবির পশে মভাি 

মিবে আসশি মসই বনিতাবেত হশি। যবে মকান আসশন এগারজন প্রাথ্তী থ্াশক 

এিং তাশের েেজন ১৫বি মভাি পায় আর একজন ১৬বি মভাি পায় তাহশল 

তাশক জয়ী েশন করা হয়। এিং িশল থ্াশক ময সংখ্োগবরশষ্ঠর েশতর উপর 

মস বনিতাবেত হশয়শে। অথ্ে তার বিপশে ১৫০ জন মভাি বেল তাশক মভাি 

মেয়বন। ১৬ িেবির মভাশির গণনা কশর ১৫০ মলাশকর েতশক গ্রাহে করা 

হল না। ১৫০ মলাশকর েতশক জশল ভাবসশয় ১৬ জশনর েতশক গ্রহণ করা 

হল আর এর নাে হল গণতন্ত্র। অতাঃপর সংসশের মযই েশলর সেসে মিবে 

হয় তাশেরই েেতা হয়। আর তারাই সংসশে আশস। আর এভাশিই পুশরা 

রাশষ্ট্রর েেতা বকেু মলাশকর হাশত েশল যায়। বকেু মলাক সকশলর পে মথ্শক 

সংবিযাশন পুশরাপুবর অবযকার বনশয় মনয় এিং সাো-কাশলা সিবকেুর োবলক 

হশয় যায়। এেনবক েশলর ময সকল মলাক মকান একবি বিষশয় একেত না হয় 

তাশেরশকও সংসশে েুয়াশিক িলশত হয়। বনশজর িেবিগত েতশকও তারা 

কুরিানী বেশয় মেয়। এিা হল গণতন্ত্র ও সংখ্োগবরশষ্ঠর হাকীকত। 



িলা হয়, ইসলাশে গণতন্ত্র আশে। যবে এর দ্বারা উশিেে এিা হয় ময, 

ইসলাশের পরােশেতর একবি অিস্থান আশে তাহশল এ কথ্া বিক। তশি তার 

অিস্থান মস রকেই ময রকে উপশর িণতনা করা হশয়শে। বকন্তু সারা মেশে 

বনিতােশন প্রাপ্তিয়স্ক সকশল মভাশি অংেগ্রহণ করশত পারশি এর উপর বভবি 

কশর সকল জ্ঞানী, েূখ্ত মভািার হশি এিং অবযকাংে মভাশির উপর িায়সালা 

হশি- ইসলাশে এেন গণতশন্ত্রর মকান অিস্থান মনই। 

বকেু জ্ঞানী আশে আিার বকেু েূখ্ত আশে যারা ভুশলর স্বীকার হশয় ইসলাশের 

কথ্া োনশত নারাজ। তারা িশল, আেরা অশনক মেহনত কশর গণতন্ত্র 

এশনবে এখ্ন এর বিরুশদ্ধ বকভাশি িলি? তাশের আেোনীকৃত গণতন্ত্র 

এশকিাশর েশূখ্তর গণতন্ত্র, ইসলাশের সাশথ্ যার েরূতে সম্পকত মনই। বনিতােশন 

মযই মকানভাশি পাে করশি গণতন্ত্র েূশখ্তর েত তাশক োনশত িাযে হশয় যায়। 

আর িশল ময, এখ্ন আর কী করার! মযশহতু মস বনিতাবেত হশয়ই মগশে, 

জনগশণর েতশক আর বকভাশি িাে মেয়া যাশি। আইশনর অনুগত বকন্তু তার 

বিরুশদ্ধ মকান বকেু িলা িা েলার মেষ্টা করারও অনুেবত মনই। 

মখ্ালািাশয় রাবেদ্বীশনর বনিতােন করার পদ্ধবত কখ্শনাই সারা মেশে 

ইশলকেশনর োযেশে হয় বন। 

এেনবক সকল সাহািাশয় মকরােও (রাবেয়াল্লাহু আনহু) েবরক বেশলন না। 

এেবনভাশি, পুরা েবেনািাসীও অংেগ্রহণ কশরন বন। িরং বকেু শুরা সেসেরা 

বনিতােন করার পর সকশল বিনািাশকে মেশন বনশয়শেন। িততোশন বকেু 

নােযারী জাবহল েুসবলে বিবিেশের গণতাবন্ত্রক জাবহলী জীিন িেিস্থার 

অশযৌবিক বনিতােনশকই োসক বনশয়াশগর সবিক ও যথ্াথ্ত পন্থা েশন করশে। 

পোিশর সাহািাশয় মকরাশের েবরয়ী নীবতোলা অনুযায়ী োসক বনিতােনশক 

ভুল ও ভ্রান্ত্র সািস্ত করশে। (নাউযুবিল্লাহ) এবিষয়বি এতই গ্রহণীয় ও সুস্পষ্ট 

যার িশল এসেস্ত নাোন, েূখ্তশের েতােতশক খ্েন করার মকান 

প্রশয়াজনীয়তা অনভুি করবে না। বকন্তু আেরা তাশেরশক এ বিষয়িাও 

জাবনশয় বেশত োই, ময তাশের এই সোশলােনািা আল্লাহ তায়ালার উপর 



িততায়। মকননা আল্লাহ তায়ালা সুরা তওিার একেত নাম্বার আয়াশত 

েুহাবজরীন এিং আনসার ও যারা আল্লাহ ভীবতর সাশথ্ তাশের অনুসরণ 

কশরশে, তাশের পবরেয় বেশয় তাশের উপর রাবজ খ্ুবে হশয় যাওয়ার মঘাষণা 

বেশয়শেন। رضواعنہ و عنهم ّللاْٰ رضی   

অথ্তাৎ আল্লাহ তায়ালা তাশের উপর সন্তুষ্ট হশয়শেন তারাও আল্লাহ তায়ালার 

উপর সন্তুষ্ট হশয়শে। 

এখ্ন যবে আপনাশের কথ্া মেশন মনই ময, সাহািাশয় মকরাে ইসলােশক 

িুঝশত পাশরন নাই যার কারশণ আশেবরকানশের বনিতােন পদ্ধবতশত হয় নাই। 

সুতরাং তাশের পশর এেন কারা আশে যারা ইসলােশক এিং ইসলাশের 

োবহোশক অবযক িুঝশত পারশি?? 

এেবনভাশি, নিী কারীে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে িশলশেন,  

 داؤد واب رواہ( المهدیين الخلفاءالراشدین سنۃ و بسنتی عليکم

 الترمذی

অনুিাে: মতাোশের জনে আিেেক হল আেেত এিং মহোশয়তপ্রাপ্ত 

মখ্ালািাশয় রাবেদ্বীশনর আেেতশক আাঁকশড় যরা। 

এখ্ন যবে ঐসেস্ত হযরতশের বনিতােন বিক না হশয় থ্াশক তাহশল-মতা 

মখ্ালািাশয়  রাবেদ্বীনই সািস্ত হশি না। এখ্ন যবে এসেস্ত জাশহলশের কথ্া 

মেশন মনই, তাহশল এর অথ্ত োাঁড়ায় হযরত সাহািাশয় মকরাে েেুেনশের 

পদ্ধবত গ্রহণ না করায় মকান মখ্ালািাশয় রাবেদ্বীন হয় বন। (নাউযুবিল্লাহ) 

সুতরাং এযরশনর বিকৃবত পবরিততন সরাসবর ইোশনর োবহোর বিশরাযী। 

কাশির িাশসকরা ময বিশেষ যরন আকৃবতর মপাোক পবরযান করা, তাশের 

যেতীয় রীবতনীবতর সাোবজক িেিস্থা গ্রহণ করা, রাজনীবতর মেশি জাবহলী 

গণতন্ত্রশক আাঁকশড় যরা, কাশিরশের িানাশনা আইন কানুন মেশন মনওয়া 



এিং তাশের রবেত সংবিযান বেশয় বিোর িায়সালা করা এ সি বকেু আল্লাহ 

তায়ালার নািরোনী”। 

সূি- তািসীশর আনওয়ারুল িয়ান: ১ে খ্ণ্ড 

    

োওলানা আশসে উের সাশহি হাবিজাহুল্লাহ 

গণতশন্ত্রর মিতনা আল্লাহ তায়ালার মোকাশিলায় ঐ মনযােশক োিুে িাবনশয় 

বেশয়শে। আইন কানুন করার অবযকার আল্লাহ তায়ালা মথ্শক ঐ মনযােশক 

বেশয় বেশয়শে। আল্লাহ তায়ালা বিযান েন্জুর করশত গণতশন্ত্রর েখু্াশপেী 

িাবনশয় বেশয়শে। েুসলোনশের আল্লাজ তায়ালার ইিােত মথ্শক মির কশর 

গায়রুল্লাহ পূজারী িাবনশয় বেশয়শে। এিা এেন ভয়ানক অন্ধকারােন্ন মিতনা 

যাশত বনশজর হাতশকও বনশজর েশন হয় না। মকান যরশনর েবলল প্রোণ িুশঝ 

আশস না। যার কিুর িততোশন সীোহীন েবতকর ও ইসলাশের সাশথ্ সরাসবর 

সাংঘবষতক হশয় োাঁবড়শয়শে। এিা িলাও ভলু হশি না ময গণতন্ত্র শুয ুএকিা 

মিতনাই নয় িরং সকল মিতনার জন্মোতা, েহাোরী।  

এই ইিবলেী গণতাবন্ত্রক িেিস্থা েুসলোনশের িাাঁশের মিলার সাযারণ োথ্ার 

মকান কারসাবজ নয় িরং এেন মজশহশনর বিোশনা জাল যাশের মেোশগ 

েয়তান আস্তানা মগশড়শে। 

সুতরাং তারা ইসলাশের পবরভাষা সেূহ, ইসলাবে আবকো বিশ্বাস, এিং 

েুসলোনশের মেজাজ বনশয় গশিষণা কশর গণতশন্ত্রর পবরভাষা বনযতারণ 

কশরশে। যার িশল িাবহেকভাশি ইসলাশের সাশথ্ সাংঘবষতক েশন হয় না। এই 

েক্রািেূলক বেেশন তার পুরাপুবর সিলতা অজতন কশরশে। িশল সাযারণ 

েুসলোশনর সাশথ্ সাশথ্ অশনক উলাোশয় মকরােও মযাাঁকার জাশল আিকা 

পশড়শেন। িশল গণতাবন্ত্রক িেিস্থা তাশের দ্বীন যেত সিবকেু হরণ কশর 

বনশয়শে। মকননা গণতশন্ত্র যা বকেু ইসলাশে সাশথ্ বেশল তা বিক রাখ্া হশয়শে। 



আর যা ইসলাশের সাশথ্ সাংঘবষতক মসগুশলাশত মকৌেশল ইসলাশের 

পবরভাষাসেহূ িুবকশয় মেওয়া হশয়শে। যার িশল িাবহেকভাশি ইসলাশের 

সাশথ্ সাংঘবষতক েশন হয় না”।  

সূি- “আেইয়ান বক জঙ্গ” িাংলায় “ইসলাে এিং গণতন্ত্র” নাশে অনূবেত 

   

োওলানা সাইবয়ে আতাউল েহুবসন োহ িখু্ারী রহোতুল্লাবহ আলাইবহ  

“মকাশনা কিরশক সেসোর সোযানকারী োনা ও বিশ্বাস করা যবে বেরক হয়, 

তাহশল অনে মকান রাষ্ট্র িেিস্থা মযেন, সোজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সােেিাে, 

পুাঁবজিাে, রাজতন্ত্র, কবেউবনজে, কোবপিাবলজে ইতোবে জীিন িেিস্থার কাশে 

সেসোর সোযান োওয়া ইসলাে হশত পাশর? 

কিশর মসজোকারী েেুবরক, পাথ্র, কাি এিং গােশক সেসোর সোযানকারী 

ও প্রশয়াজনপূরণকারী োনা বেরক। তাহশল গায়রুল্লাহর মনযােশক োনা বক 

ইসলাে ও তাওবহে হশত পাশর? ইসলাশের মকাথ্ায় গণতন্ত্র আর মকাথ্ায় 

মভাি? বকংিা মকাথ্ায় সি েতিাশের সািতজনীনতা? ইসলাে এযরশনর 

েনোনবসকতাশক প্রশ্রয় মেয় না, এর উপবস্থবতশকও মেশন মনয় না। ইসলাে 

শুযু আপনার কাশে পূণত আনুগতে কােনা কশর, আপনার মখ্য়ালখ্ুবের 

েতােতশক নয়। মযেন আল্লাহ িশলশেন.. 

هللا ٔاطاع فقد الرسول یطع من .. 

..ময িেবি রাসূশলর আনুগতে করল, মস আল্লাহ তায়ালাই আনুগতে করল। 

(সূরা বনসা, ৮০) 

সূি- তাওবহে ও সুন্নাত কনিাশরশে প্রেি ভাষণ, ২৬মে মসশেম্বর ১৯৮৭ 
বিশিন, মসৌজনে: সানাবিল করাবে। 



মিিাকলু োোবরস পাবকস্তাশনর মেয়োরেোন োওলানা সাবলেলু্লাহখ্ান োোত 

িারাকাতুহুে 

োইখ্ুল হাবেস হযরত োওলানা সাবলেুল্লাহখ্ান োোত িারাকতুহুেশক 

বজজ্ঞাসা করা হল, বনিতােনী রাজননবতক িেিস্থা বকংিা গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতশত 

ইসলাবে োসন িেিস্থা কাশয়ে করা সম্ভি কী না? 

উিশর বতবন সুস্পষ্ট ভাষায় িলশলন না এিা সম্ভি নয়। বনিতােশনর োযেশেও 

ইসলাে কাশয়ে সম্ভি নয় গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতশতও ইসলাবে োসন িেিস্থা 

কাশয়ে করা সম্ভি নয়। গণতশন্ত্র সংখ্োবযকেতা যততিে হয়। সংখ্োবযকেতা 

মকিল েূখ্তশেরই হশয় থ্াশক, যারা েীশনর গুরুশের িোপাশর উোসীন। 

িশল তাশের দ্বারা মকান ভাল কাজ হওয়ার আো করা যায় না”। 

সূি- োবসক পবিকা, সানাবিল করাবে, মে ২০১৩, সংখ্ো :১১     

    

েিুতী জারওয়ালী খ্ান  

“গণতশন্ত্রর বেরােবরত বনয়ে হল যবে ২০জন িশল তারা ইসলাে োয় 

পোিশর ৫জন িশল ইসলাে োয় তাহশল ২০জশনর েত মিবে হওয়ায় মস 

অনুযায়ী িায়সালা করা হশি। আশরকবি লজ্জাজনক বিষয় হল এখ্ন 

মেৌলিীরাও বনশজশের েজবলশস মকান বিষশয় েতােত মেশয় মযবেশক মিবে 

েত হয় মসবেশকই িায়সালা কশর মেয়। আবে িবল এিাশতা িুে এিং 

মব্রয়ারশের অভোস। আপনারা এিাশক কীভাশি েবলল বহশসশি মপে করশত 

পাশরন!! 

 জেহুরা" মথ্শক বনগতত, যার অথ্ত" جمہرا  জেহুবরয়োত"  েব্দ" جمہوریت

হল, আশলাবকত িালুকণা। "জেহুর" দ্বারা অবযকাংে োনুষ উশিেে নয়।  

জ্ঞাশনর সিতস্বীকৃত বনেেতন আশলেগণ এ বিষশয় বকেু িশলন বন । 



 এেবনভাশি, আলকুরআশন এশসশে, 

ِْ أَفَغَْيرَْ ْ ُمفَصَّاًلْ ٰتبَْاْلكِْ إِلَْيُكمُْ أَنَزلَْ الَِّذىْ  َوُهوَْ َحَكًما أَْبتَِغى ّللاَّ  َوالَِّذینَْ ۭ 

لْ  أَنَّهُۥ یَْعلَُمونَْ اْلِكٰتبَْ َءاتَْيٰنُهمُْ ن ُمنَزَّ ب ِكَْ م ِ  ِمنَْ تَُكونَنَّْ فاََلْ ۭ ْ بِاْلَحق ِْ رَّ

 اْلُمْمتَِرینَْ

তশি বক আবে আল্লাহ িেতীত অনে মকান বিোরক অনুসন্ধান করি, অথ্ে 

বতবনই মতাোশের প্রবত বিস্তাবরত গ্রন্থ অিতীনত কশরশেন? আবে যাশেরশক 

গ্রন্থ প্রোন কশরবে, তারা বনবিত জাশন ময, এবি আপনার প্রবত পালশকর 

পে মথ্শক সতেসহ অিততীনত হশয়শে। অতএি, আপবন সংেয়কারীশের 

অিভুতি হশিন না”। (সূরা আল-আনআে, ১১৪) 

 

েজুাবহেলু ইসলাে লাল েসবজশের খ্বতি োওলানা েবহে আব্দলু আবজজ 

গাবজ রবহোহুল্লাহ  

আেরা কুরআন সুন্নাহশক গুরুে মেই না ইংশরজশের আইন কাননুশকই মিবে 

গুরুে মেই। এ প্রতারণা করা হয় ময মকারআন সনু্নাহর অনুযায়ী সুবপ্রে 

মকাশিতর রায় মেওয়া হয়। ইসলাশের োশঝ শুরা িেিস্থা আশে বকন্তু িততোশন 

প্রেবলত গণতাবন্ত্রক িেিস্থা ইসলাে ও েবরয়তবিশরাযী। গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনা 

আল্লাহ তায়ালার হাবকবেয়োতশক অস্বীকার কশর, এর েেতা জনগনশক 

প্রোন কশর।  

এই জনে গণতাবন্ত্রক নীবতর পূজাবর রাজনীবতবিেরা সারাবেন আল্লাহ তাআলা 

ও তাাঁর রাসূল (সাল্লাআল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাে) মক িাে বেশয় জনগণ 

জনগণ জপশত থ্াশক ময জনগণ মযিা োইশি তাই হশি। িাস্তশি এিাও 

একিা মযাাঁকা ও প্রতারণা। মকননা তারা শুযু জনগশণর ঐ োবি োনশি যা 

োনশল োজ্জালী িেিস্থাপনার প্রভুরা খ্ুবে হয়। গণতন্ত্র তাগুতী ও োজ্জালী 

নীবত। 



মকান মকান উলাো হযরত এ োবি করশত োয় ময পাবকস্তাশন ইসলাবে জীিন 

িেিস্থা অনুযায়ী পবরোলনা করা হয়। এিা েরে বেথ্ো কথ্া িরং িলা যায় 

বকেু বিষশয়র উপর ইসলাশের মলশভল লাগাশনা হশয়শে বিকই বকন্তু 

প্রকৃতপশে তা বিবিেশের িানাশনা বনয়ে কানুনই”। 

     

হযরত োওলানা যাবহে ইকিাল  

“আসল কথ্া হল গণতাবন্ত্রক পন্থা তথ্া বনিতােন পদ্ধবত মখ্লািত কাশয়শের 

িাস্তিসেত পথ্ নয়। 

তার বকেু কারণ বনশে তুশল যরা হল: 

১.গণতশন্ত্রর েূলেন্ত্র হল জনগশণর জনে সরকার, জনগশণর োযেশেই 

সরকার, জনগণই সকল েেতার উৎস। যা ইসলাবে ইসলাবে যোন যারণার 

সাংঘবষতক। গণতশন্ত্র ইসলাবে েলগুশলা োনশুষর কাশে ইসলাে িাস্তিায়শনর 

জনে মভাি োওয়ার োিীিা এেন হশয় যায় ময, জনগণশক আইন কানুশনর 

িোপাশর ইখ্বতয়ার মেওয়ার হয়। মস োইশল জনগশণর োসন িেিস্থা গ্রহণ 

করশত পাশর। োইশল ইসলাশের  িেিস্থাও গ্রহণ করশত পাশর। অথ্ে 

জনগণশক এেন কথ্ার অবযকার মেওয়া এিং মকান একবিশক মিাঁশে মনওয়া 

ইসলাবে রীবতনীবতর সুস্পষ্ট বিশরাযী। 

২. পালতাশেশে জয়ী এিং অবযক রাজননবতক সেসেশের উপর বভবি কশর 

আইন পাে করা হয়। অতএি, যতবেন পযতি নােযারী ইসলাবে রাজননবতক 

েলগুশলার সেসে সংখ্ো মিবে না হশি ততবেন তারা মকান আইন পাে 

করাশত পারশি না। তাই যতবেন পযতি নােযারী ইসলাবে রাজননবতক 

েলগুশলার সেসে সংখ্ো কে থ্াকশি ততবেন ইসলাে বিশরাযী আইন পাে 

করাশক মেশন বনশত হশি। আর তাশের এেন অবযকার মেশন মনওয়া সরাসবর 

ইসলাে বিশরাযী। 



৩. গণতশন্ত্রর োযেশে েেতার মসানার হবরণ পাওয়ার আগ পযতি িাবতল 

সংবিযাশনর বনয়ে কানুন োনার হলি করা আিেেক। মকননা েপথ্ করা 

িেতীত মকান রাজননবতক েল েেতায় যাওয়াশতা েশূরর কথ্া বনিতােনই 

করশত পারশি না। আর গণতাবন্ত্রক সংবিযাশনর হলি করা েবরয়ত বিশরাযী। 

৪.বনিতােশন মিবে মভাি মপশয় যবে মকানভাশি েেতায় আসশতও পাশর 

তাহশলও শুযুোি ৫িের হুকুেশতর অবযকার পাশি।অিেে জনগণ োইশল 

এর আশগও বিোয় করশত পাশর। েেতােীল েশলর জনে এ েতত োনা 

আিেেক। মকননা এগুশলা হল গণতশন্ত্রর েূলবভবি। সুতরাং যবে যশরও 

মনওয়া হয় মকান ইসলাবে রাজননবতক েল েেতায় এশসশে তিু তা ৫ 

িেশরর মিবে স্থায়ী হশি না।  

বনযতাবরত সেশয়র পর পুনরায় েেতায় আসার লড়াই করশত হশি। জনগণশক 

আিার এই অবযকার বেশত হশি তারা বক েবরয়া মোতাশিক েলশত োয় নাবক 

কুিরী অনুযায়ী েলশত োয়। এেনিাও হশত পাশর এর িশল নাবস্তক 

মসকুেলারশের েেতায় যাওয়ার সুশযাগ হশয় যাশি। যা ইজোশয় উোশতর 

বিশরাযী। মকননা ইসলাশে খ্বলিা যতবেন পযতি মযাগে থ্াকশি ততবেনই 

েবরয়াহ অনুযায়ী েেতা পবরোলনা করশিন।  

৫. প্রশতেক িেিস্থাপনার একিা েূল বেিাযারা থ্াশক। মসই িেিস্থাপনা পযতি 

মপৌোশত হশল মসই পদ্ধবতশকই গ্রহণ করশত হশি যা তার সাশথ্ বনবেতষ্ট। 

গণতাবন্ত্রক িেিস্থার েূল বভবিই হল মসকুেলাবরজে। তার সাশথ্ বনবেতষ্ট পদ্ধবত 

হল মভাশির বনিতােন। 

পোিশর মখ্লািশতর েূল বভবিই হল ইসলাে। মখ্লািত িেিস্থাপনার 

পদ্ধবত ও হল ইসলাে। সুতরাং িুবদ্ধোশনর কাজ হল এিা বিশিেনা করা ময, 

বনিতােশনর োযেশে গণতন্ত্র পযতি মপৌোশত পারশি না মখ্লািত পযতি। 

ইসলাশের সাশথ্ মযেন গণতন্ত্র, সোজতন্ত্র এোড়াও অনোনে েতিাে েলশত 

পাশর না এেবনভাশি এগুশলার সাশথ্ও ইসলােী মখ্লািত েলশত পাশর না। 



গণতন্ত্র, সোজতন্ত্র, আশরা যত তন্ত্রেন্ত্র আশে এসেস্ত পদ্ধবত বেশয়ও ইসলাে 

কাশয়ে হশি না। ইসলােী মখ্লািত মকিল ইসলাবেক বিবয বিযানও 

ইসলাবেক পন্থায়ই হশি। তাই েবরয়ত সেত পন্থা িাে বেশয় এসেস্ত িাবতল 

কুিরী িেিস্থাপনার োযেশে িেথ্ত মেষ্টা করা েবরয়ত সেথ্তন কশর না। এিা 

বিতরাত, আকশলরও পবরপন্থী। 

৬.  গণতন্ত্র পুাঁবজিাশের একবি োখ্া িলা যায়। এজনে গণতন্ত্র িেিস্থার সাশথ্ 

জবড়ত হওয়ার দ্বারা শুয ুগণতন্ত্রই করা হয় না িরং সোজতন্ত্রশক েবিোলী 

ও েজিুত করা হয়। ইসলাে গণতন্ত্র, পুাঁবজিাে মকানিাই সেথ্তন কশর না। 

৭. গণতাবন্ত্রক রাজনীবত এেনই এক ভয়ানক বিষয় একিার জবড়ত হশয় 

পড়শল মির হশয় আসা প্রায় অসম্ভি হশয় পশড়। মকননা যারা যেতীয় 

রাজননবতক েশলর োশঝ জবড়ত হশয় ইসলাবে মখ্লািত কাশয়শের বেিাস্বপ্ন 

মেশখ্ গণতাবন্ত্রক পন্থায় আশোলন োবলশয় যায়। তারা তাশের গণতাবন্ত্রক 

পন্থায় োলাশনা এই মেষ্টা প্রশেষ্টাশক প্রকৃতপশে দ্বীন কাশয়শের িরজ আোয় 

করা েশন কশর। এজনেই তারা গণতাবন্ত্রক পন্থা িাে বেশয় অনে মকান পদ্ধবত 

গ্রহণ করাশক আিেেক েশন কশর না। গণতাবন্ত্রক পন্থা িেতীত অনেশকান 

পদ্ধবতশত ইসলাবে মখ্লািত কাশয়েশক অসম্ভি েশন কশর। 

৮.বব্রবিে সাম্রাজেিাে মথ্শক স্বাযীনতার পর বিবভন্ন েুসবলে মেশের বিবভন্ন 

যেতীয় েল ইসলাে কাশয়শের জনে গণতাবন্ত্রক পথ্ গ্রহণ কশরশে। (যা বকেু 

প্রসঙ্গ পূশিত উবল্লবখ্ত হশয়শে) তারা এর োযেশে খ্ুি প্রশেষ্টার োবলশয় 

আসশে, আজও একই পশথ্ েলশে। বকন্তু আজ পযতি এই েলগুশলা 

সমূ্পণতভাশি মকান ভূখ্শণ্ড ইসলােী জীিন িেিস্থা প্রবতষ্ঠা করশত পাশরবন। 

কারণ গণতন্ত্র এেন একিা িেিস্থা মযখ্াশন যেতীয় েলগুশলা সংখ্োগবরষ্ঠতা 

লাভ করশত পাশর না, অথ্তাৎ ইসলােী যেতীয় রাজননবতক েলগুশলা কতৃতে-

েীল হশত পাশর না। মকননা প্রকৃত গণতাবন্ত্রক কািাশো এেনইভাশি সাজাশনা 

ময এবির োযেশে শুয ুমনতৃিৃে, সরোর, িড় িেিসায়ী,  বিবনশয়াগকারী,  

বেল্প কারখ্ানার োবলক, েুনতীবতিাজ োনুষই বনিতাবেত হশি। যারা সুে ঘুষ, 



লুণ্ঠন, জাবলয়াবত,  েুবর, িাকাবত, কাশলািাজাবরর োযেশে অনিয িাকার 

পাহাড় গশড় তুশলশে।  

৯. যবে সি িাযার পাহাড় অবতক্রে কশর মকান যেতীয় েলগুশলা বনিতােশন জয়ী 

হশয় েেতায় আশস, তিু তারা মেশের গণতাবন্ত্রক িেিস্থার সাশথ্ই যুি 

থ্াকশি হশি। গণতাবন্ত্রক আইন কানুন বেশয়ই রাষ্ট্র পবরোলনা করশত হশি। 

কারণ তারা েেতায় এশসশেই গণতাবন্ত্রক পন্থায়। এই মেশি কতিুকু আর 

যেতীয় ইসলাবেক জীিন িেিস্থাশক িাস্তিাবয়ত করশত পারশি? এোড়াও 

সংবিযাশনর মিবড়শতা গলায় ঝুলাশনা আশেই। যা বনশয় কেে এবেশক মসবেশক 

করার মকান সুশযাগ নাই। তিুও যবে মকউ গণতাবন্ত্রক  েতােেতশক িাে বেশয় 

ইসলােী িেিস্থা প্রশয়াগ করশত োয়, তশি বিশরাযী েল এিং গণতাবন্ত্রক 

মোড়ল োোরা তাশক কখ্শনাই এই অনুেবত বেশি না। সুতরাং যেতীয় 

েবিগুশলা েেতায় আসার আর মকান মযৌবিকতাই িাবক থ্াকশলা না। 

মকননা তাশের মেষ্টািাও গণতশন্ত্রর মেৌবলক নীবতর বিশরাযী”।  

সূি- “আসশর হাশজর মে গলািাশয় দ্বীন কা নিিী তবরকা কার” 
“গণতাবন্ত্রক পন্থা মখ্লািত কাশয়শের িাস্তিসেত পথ্ বক না?” 
বেশরানাশের আশলােনা।  

   

োওলানা খ্াশলে সাইিলু্লাহ রহোনী  

“এশত মকান সশেহ মনই ময, আোশের মেে ও অবযকাংে মেশে গণতশন্ত্রর 

মযই বেিাযারা রশয়শে তা মেৌবলকভাশি ইসলাশের বিপরীত। প্রেবলত গণতন্ত্র 

ও ইসলাবে বেিাযারার োশঝ েুইবি মেৌবলক পাথ্তকে বিেেোন।  

১. গনতশন্ত্রর োশঝ জনগনশক আইন প্রণয়নকারী োনা হয়। জনগশণর জনে 

সকল প্রকার আইন ততবরর অবযকার থ্াশক। মযন হালাল-হারাশের োবি ও 

ভাল-েশের িয়সালা তাশের হশত হয় যাশেরশক জনগণ বনিতােন কশরশে। 



এবি পুশরাপুবর ইসলােী বেিাযারার বিপরীত। ইসলােী বেিাযারায় আইশনর 

েূল উৎস হল বকতািুল্লাহ (শকারআন) এিং সুন্নাশত রাসূল (হাবেস)। 

ইসলাশের েৃবষ্টশত োনুষ আইশনর িোখ্োোতা আইন প্রশণতা নয়। এিং এর 

িোখ্ো মেওয়ার অবযকার মকিল ঐসেস্ত মলাশকর রশয়শে যাশের মকারআন ও 

হােীশসর উপর যশথ্ষ্ট জ্ঞান রশয়শে। হাাঁ তশি োজবলশস েূরার জনে িাস্তিায়ন 

পদ্ধবতর মেশি আইন ততবর ও পরােশেতর অবযকার রশয়শে। এবি খ্ুি সূক্ষ্ম 

বেিাযারার েতাননকে”। 

সূি- বকতািুল িাতওয়া   

   

োওলানা নাবজি আাঁকিার আিােী  

“গণতশন্ত্রর নীবত োনি েেতাশক এেন স্বাযীন পন্থায় মেশড় মেয় ও এই 

পবরোণ েবরিহীন িানাশত োয় ময, োনুষ আপন রশির পবরেয় ও আল্লাহ 

তা’আলার ইিাোশতর মখ্য়াল মিবেবেন পযতি হৃেশয় িাবক রাখ্শত পারশি না। 

বনশরি গণতাবন্ত্রক নীবত নাবস্তকেিাে ও যেত হীনতার সিশেশয় ভয়ািহ 

আশোলন। মযেবনভাশি েরুভূবেশত িসল হওয়া, স্থলভাশগ োে জীবিত 

থ্াকা এিং অন্ধকারােন্ন ও েুবষত িায়ূর োশঝ োনুষ সুস্থ থ্াকা অসম্ভি 

তদ্রূপ বনশরি গণতাবন্ত্রক নীবত দ্বারা পবরোবলত রাশষ্ট্রর অযীশন যেতীয় বেিা-

মেতনা, িাযেিাযকতা ও ইিােশতর ক্রেবিকাে ঘিা ও অসম্ভি। এিং মকান 

ওহীর যেত মিবে বেন স্থায়ী থ্াকশি না। গণতন্ত্র ইসলােী বেোর পবরপূণত 

বিপরীত ও িবন আেশের জনে একবি ভয়ািহ বিপে জনক নীবত”।  

সূি- তাবরশখ্ ইসলাে  

  

 



োওলানা হাশিজ আহোে  

“পুাঁবজিােী গণতন্ত্র ও োনুশষর অবযকারশক আেরা সমূ্পণত অস্বীকার কবর, 

বেরক, পথ্ভ্রষ্ঠতা, মগােরাবহ, আল্লাহর সাশথ্ বিশদ্রাহ অবত বনকৃষ্ট অতোোর 

ও সীোলঙ্ঘশনর সেবষ্ট েশন কবর। আেরা এই নীবতশক মতেবন সমূ্পণত কিুবর 

িবল মযেন ইহুেীিাে, বখ্রস্টিাে, বহেেু-িাে, মিৌদ্ধেতিাে ও বেখ্ েতিােশক 

সমূ্পণত কিুবর েতিাে িবল।  

অতাঃপর বতবন ‘‘ইসলােী গণতন্ত্র’’ িলশত বকেু আশে বক না? এই প্রশশ্নর 

উিশর িশলন:  

এর মসাজা উির মতা এবিই ময, আবে প্রশ্ন কবর ‘‘ইসলােী কুির’’ িলশতও 

বক বকেু আশে? এবি স্বতাঃবসদ্ধ কথ্া ময, মকান বিশিকিান োনুষ এর প্রিিা 

হশি না। িাস্তিতা হল বেিা করার বিষয় এই ময আোশের মকান পবরভাষার 

সাশথ্ ‘‘ইসলােী’’ েব্দিা লাগাশনার প্রশয়াজন মকন পশড়? মকননা তা েূলত 

ইসলােী নয়। অবযকাংে পবরভাষা মযগুশলার সাশথ্ ইসলােী এই েব্দিা যুি 

হয় তা সশেহ যুি হয়। মযেন: ‘‘ইসলােী িোংবকংিিেিস্থা’’,  ‘‘ইসলােী 

বিবভ েোশনল’’, ‘‘ইসলােী গণতন্ত্র’’ ইতোবে। অতাঃপর তুবে এিাও একিু 

মভশি মেখ্ মকউ মতাোশক বক কখ্শনা এিা িশলশে ময, ‘‘ইসলােী নাোয’’, 

‘‘ইসলােী হজ্ব’’, ‘‘ইসলােী বজহাে’’? এখ্াশন ইসলােী েব্দ িেিহাশরর 

প্রশয়জন মনই মকননা এ সি পবরভাষা ইসলাশের োশঝ বিযানগতভাশিই 

বিেেোন আশে। কখ্শনা কাশরা এই সংেয় হয় না ময, হজ্ব িলা হশি আর এর 

দ্বারা মকান িেবি গঙ্গায় স্নান করা িুঝশি অথ্িা তিোখ্ী মেলার বেশক তাশের 

মখ্য়াল যাশি!। তাই মযখ্াশনই এেন পবরভাষা পাওয়া যাশি মসখ্াশন আিেেক 

হল বিলম্ব করা হশি এিং খ্ুি বেিা ভািনা করার পর তা ইসলােী হওয়ার 

িয়সালা করা হশি।  



ইসলােী গণতন্ত্ররও এেন একবি পবরভাষা যার োশঝ বেিা ভািনা করা 

প্রশয়াজন। অশনক িুবদ্ধজীবিশের িিিে হল পবিো গণতন্ত্র ও এিং ইসলােী 

গণতন্ত্র েু’বি বভন্ন বভন্ন েতিাে।  

কাশরা কশরা িিিে হল (নাউযুবিল্লাহ) ইসলাে ও গণতন্ত্র একই েুদ্রার েু 

বপি।  

এবি প্রতারণাপূণত কথ্া। ইসলাে আোশের মখ্লািশতর আবকো বেবখ্শয়শে। 

আর মখ্লািত ও গনতশন্ত্রর েূলনীবত ও োখ্াগত োসআলার োশঝ আকাে-

পাতাল িেিযান বিেেোন। এর পরও শুযু শুযু ইসলাশের বখ্লািত নীবতশক 

গণতন্ত্র  রূশপ বিশ্বাস করাশনা িা গণতন্ত্রশক হুিহু ইসলােী নীবত সািেস্ত 

করার নািক সাজাশনার বক কারণ রশয়শে। গণতশন্ত্রর আবিষ্কার ও সৃবষ্ট 

পবিো বিশ্ব। ঐবতহাবসক ভাশি সািেস্ত ময, এবি ঈসা আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাশের পূশিত পাাঁে েয়েত িের বিেেোন বেল। গ্রীক সভেতায় গণতশন্ত্রর 

প্রেলন হয় অতাঃপর পবিো বিশশ্ব তার পুনরায় প্রেলন ঘশি।  

একবি কথ্া ইবতহাশসর পাতায় বলবপিদ্ধ আশে ময, মকান যেতীয় সোশজ 

কখ্শনা গণতশন্ত্রর প্রেলন হয়বন িরং আল্লাশদ্রাহী সোশজশই এর প্রেলন হয়। 

এই নীবতশক ঐ সোজই গ্রহণ কশরশে যারা আল্লাহ তা’আলা ও আবম্বয়া 

আলাইবহ ওয়াসাল্লােশের অস্বীকারকারী সোজ বহশসশি প্রেবলত বেল।  

সুতরাং যখ্ন গণতশন্ত্রর িোপাশর জানা মগল ময ইসলাশের সাশথ্ তার মকান 

সম্পকত মনই আর এিা মকান ইসলােী পবরভাষা নয় িরং কুিরী পবরভাষা। 

তাহশল এর িেিহার বকভাশি জাশয়জ হশি? উলাোগন বলশখ্ন ময ঐ েব্দ 

যার োশঝ মকান বেক মথ্শক কুিবরর অথ্ত পাওয়া যায় তা যবে েূলত েুিাহ 

(নিয)ও হয় তিুও তার িেিহার না জাশয়য”।  

সূি- সার োয়াোরানাহ জেহুবর মনজাে বক েরঈ হাইবসয়াত 

   



োওলানা েহুাোে হুযাইিা ওয়াস্তানািী  

“হায় আল্লাহ! এবি মকেন িোপার ময োনি েত্রুরা এশতা সি বকেু করার 

পরও থ্াশেবন রাজনীবতশকও বনশজশের েক্রাশির জাশল আিদ্ধ কশরশে। এিং 

এই কাল্পবনক েূবতত োড় কবরশয়শে ময, রাজনীবত ও যেত আলাো আলাো িস্তু। 

সুতরাং োনশুষর রাজননবতক সিলতা মকিল  গনতশন্ত্রর োশঝই বনবহত 

আশে।  

আর নাউযুবিল্লাহ রাষ্ট্র পবরোলনার জনে আল্লাহ তা’আলার মেওয়া 

নীবতোলার মকান প্রশয়াজন মনই। আর েরীয়শতর স্থাশন পালতাশেেশক হালাল 

হারাশের বিকাোরী বেশয় বেশয়শে।  

সুতরাং হল এিাই ময পালতাশেশে উপবস্থত নাবস্তকে বেিাযারার অবযকাবর গ্রুপ 

েেেপান, জুয়াশখ্লা, িস্তুপূজাশক হালাল সািেস্ত কশরশে। এিং ইসলাশের 

মোি মথ্শক মোি আবভজাতেশকও বনাঃশেষ কশর বেশয়শে।   

আকীো হরশণর পর গণতশন্ত্রর োযেশে রাজনীবতশকও বনশজশের আয়শে 

বনশয় বনশয়শে। আর অিশেশষ জীিনপবরক্রো ও জীবিকাোযেেশক কোবেতয়াল 

পদ্ধবতশত বনশজশের অযীশন বনশয় যায়”। 

   

োওলানা আিেলু হক হক্কানী রাবহোহুল্লাহ  

ইসলাে এেন এক জীিন িেিস্থা যা স্বতন্ত্র তিবেশষ্টর কারশণ অনে সকল 

িেিস্থাপনা মথ্শক অেুখ্াশপেী। 

সুতরাং ইসলােী জীিন িেিস্থাশক গণতাবন্ত্রক জীিন িেিস্থা বকংিা অনেশকান 

েতিাশের সাশথ্ বেলাশনা ইসলাে সম্পশকত অজ্ঞতারই েবলল। একথ্া-মতা 

সকশলরই জানা ময, ইসলাশে সকল েেতার উৎস হশলন আল্লাহ তায়ালা। 

পোিশর গণতশন্ত্র সকল েেতার উৎস োনা হয় জনগণশক। জনসাযারশণর 



রুবের আবযকেতার উপর বভবি কশর আইন রেনা করা হয়। মেশের মকান 

প্রেবলত আইনও শুযু সংখ্োবযকেতার েতােশতর যরুন পবরিততন হশয় মযশত 

পাশর। আিার তারা োইশল দ্বীন যশেতর বিশরাযী আইনও পাে করাশত পাশর। 

সুতরাং এিা এেন িেিস্থাপনা যাশত েেতার কল-কাবি থ্াশক জনগশণর 

হাশত। আর েন্ত্রী এেবপরা তাশের প্রবতবনবয কশর। 

গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনায় শুয ুসংখ্ো গণনা করা হয়। তাশের মকান মযাগেতা 

বিশিেনা করা হয় না। 

তাই মভাশির মেশি সকশলই সোন। োই মস গণেোনে িেবি মহাক বকংিা 

বনেোশনর মহাক। গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনায় এেবপ েন্ত্রীশেরশক িাবহেকভাশি, 

জনগশণর প্রবতবনবয িানাশনা েশন হশলও িাস্তিতায় জনগশণরই মিবে 

অবযকার েুণ্ণ হয়। 

এ িোপারিা িঝুার জনে পাবকস্তাশনর েৃষ্টাি সকশলর সােশনই আশে। এিা 

মকান লশুকােুবরর কথ্া নয়। গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনার িশল জাবত অযাঃপতশনর 

মকান বসাঁবড় অবতক্রে কশরবন? 

পোিশর ইসলাশের বিযান হল সৃবষ্ট যার বিযান েলশি তাাঁর। খ্বলিা শুযু 

আহকাশে ইলাবহশক িাস্তিায়ন করশি। এোড়াও গণতাবন্ত্রক িেিস্থাপনার 

োসক বনিতােন আর ইসলাবেক িেিস্থাপনায় খ্বলিা বনশয়াগ সমূ্পণত বভন্ন। 

মকননা শুরা সেসেশের এই অবযকার মনই, তারা আল্লাহ তায়ালার বিযাশনর 

বিপরীত পরােেত বেশি। এেবনভাশি খ্বলিার ও আল্লাহ তায়ালার 

িায়সালাশক উশপো কশর বসদ্ধাি মনওয়ার অবযকার মনই। 

যবে মকান খ্বলিা আল্লাহর সীোশক অবতক্রে কশর তাহশল তাাঁর আনুগতে 

করা যাশি না। অনেথ্ায় খ্বলিার বিশরাবযতা করা নাজাশয়জ, বিশদ্রাহ 

মঘাষণার োবেল। (আল আহকােুস সুলতাবনয়োহ ৫৪) 



সুতরাং সৃবষ্ট যার আইন শুযু তারই েলশি। মযেন আল্লাহ তায়ালা িশলশেন, 

ْ اْلُحْكمُْ إِنِْ (1) ِْ إِالَّ  آیت یوسف ،سورة 75 آیت سورةاالنعام(لِِلَّ

40/67  

অনুিাে: বিযান মেওয়ার অবযকার একোি আল্লাহ তায়ালার 

)30 آیت  البقرة سورة(  َخِليفَةًْ اأْلَْرِضْ فِي َجاِعلْ  إِنِ ي  

অনুিাে:আবে পৃবথ্িীশত খ্বলিা িাবনশয়বে 

)54   آیت االعراف سورة(  َواأْلَْمرُْ اْلَخْلقُْ لَهُْ أاََلْ  

অনুিাে: সৃবষ্ট যার আইন শুযু তারই েলশি। 

সতুরাং ভাল কশর স্মরণ রাখ্শত হশি ইসলাে সিতকাশলর জনে সিতশশ্রষ্ঠ জীিন 

বিযান। যার সাশথ্ পবিো বিশিক িবুদ্ধহীন কিুরী গণতশন্ত্রর মকান তুলনাই হয় 

না। গণতাবন্ত্রক িেিস্থার অশযৌবিক মভাি পদ্ধবতর মোকাশিলায় ইসলাশে 

সুশযৌবিক শুরা িেিস্থা রশয়শে। মযেন আল্লাহ িশলশেন: 

 ( ّللاْ  َعلَى فَتََوكَّلْْ فَإِذَاَعَزْمتَْ ۭ ْ اأْلَْمرِْ فِي َوَشاِوْرُهمْْ:  تعالیْٰ قولہ

)159 آیت عمران سورةآل  

আপবন তাশের সাশথ্ কাজ কশেতর িোপাশর পরােেত করুন। তারপর আপবন 

মকান সংকল্প করশল আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করুন। 

তাই গণতাবন্ত্রক িেিস্থার মনাংরাবেশক েুশড় মিশল ইসলাশের শুরা িেিস্থাশক 

আাঁকশড় যরশত হশি”। 

সূি- িাতাওয়া হাক্কাবনয়াহ- বজলে-২, ৩৫৪ পৃষ্ঠা  

   



হাবকে েুহােে জাির িশলশেন: 

“িততোশন সেগ্র পৃবথ্িীশত গণতশন্ত্রর িাড়িসি েলশে। িশল মসই গণতশন্ত্রর 

েরীবেকায় আওয়াে ও খ্াওয়াশসর সাশথ্ সাশথ্ বকেু উলাোশয় মকরােও 

ইসলাশের উপর গণতশন্ত্রর মলশভল লাবগশয় গণতশন্ত্রর িেিস্থাপনাশক ইসলােী 

িেিস্থাপনার েতই সািেস্ত করার অপশেষ্টা করশে। কিুরী গণতন্ত্রশক 'ইসলােী 

গণতন্ত্র' িশল অবভবহত করার িেথ্ত প্রশেষ্টা োলায়।  ইসলােী হুকুেত 

িেিস্থাপনা এিা না মজার জিরেবস্তেূলত না আবযকেকতার বভবিশত আর না 

প্রােে বকংিা পািাতে েতিাশের েত। 

িরং ইসলােী হুকুেত িেিস্থাপনা হল শুরা তথ্া পরােেতেূলক।  শুরার দ্বারা 

উশিেে হল গুরুেপূণত কাশজ আহশল হাল্লী ওয়াল আকেী (তথ্া ইসলােী 

সুগভীর জ্ঞাশন পারেেতী ময মকান পবরবস্থবত কুরআন সন্নাহ মোতাশিক সবিক 

বসদ্ধাশি উপনীত হশত পাশর) িেবিশের সাশথ্ পরােেত করা। 

বকন্তু এ পরােশেতর পর খ্বলিার পূণত ইখ্বতয়ার থ্াকশি বতবন োইশল 

অবযকাংে পরােেতকশের রায় গ্রহণ করশি বকংিা তাশের মখ্লাি িায়সালা 

করশি। মখ্লািশত রাশেো এিং বিশেষভাশি সাইবয়েেুনা  

আিু িকর বসবিশক আাঁকিার (রাবেয়াল্লাহু আনহু) এর মখ্লািত যুশগ 

এবিষয়িার আেল পাওয়া যায়। 

সিশেশয় িড়কথ্া হল, সরকাশর েু আলে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাশের 

আেেতও এ বিষয়বিশক েৃঢ় কশর। মকননা  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাে োেওয়ারা িততোশনর প্রেবলত গনতাবিক পদ্ধবতশত মভাি মনওয়ার 

েত বেল না। এেবনভাশি শুয ুঅবযকাংশের েতােশতর উপর বভবি কশরই 

িায়সালা করশতন না।  



পোিশর আবযকেই হল গণতশন্ত্রর েূল বভবি। যা ইসলাশের সাশথ্ সরাসবর 

সাংঘবষতক। আোশের োিী শুযু এিা নয় ময গণতন্ত্র ইসলাশের বিশরাযী িরং 

এবি স্বভাি, রুবে আকশলরও পবরপন্থী। 

 গণতন্ত্র  মকন ইসলাশের  পবরপন্থী তার বকেু কারণ  বনশে মেওয়া হল: 

১. গণতন্ত্র ইসলাশের পবরপন্থী হওয়ার িড় কারণ হল গণতশন্ত্র সকল 

েেতার উৎস সািতশভৌেশের অবযকারী োনা হয় জনগণশক। পোিশর 

ইসলাশে সকল েেতার উৎস (Sovereignty) সািতশভৌেশের োবলক েহান 

আল্লাহ তায়ালাশকই োনশত হশি। এশেশি গণতন্ত্র মযন জনগণশক আল্লাহ 

তায়ালার সেকে োাঁড় কশরশে। 

রাজনীবতশত 'সািতশভৌেে' েব্দবি  েেতা ও েযতাো িঝুায়।  সুতরাং গণতশন্ত্র 

মকান িেবি সািতশভৌেশের অবযকারী হওয়ার অথ্ত হল আইন কানুন 

প্রণয়শনর মেশি অসাযারণ েেতা লাভ করশি। মস োইশল েবরয়ত বিশরাযী 

আইন করশত পারশি। অনোনে িেবিশেরশক েততহীন ভাশি আনুগশতের প্রবত 

িাযে করশত পারশি। মকান িেবির জনে তার বিরুবযতা করার অবযকার 

থ্াকশি না। 

মস োইশল কাশরা কাশরা হক্ব বেশত পাশর বকংিা োইশল সকশলর হ্ক্ক্ব মকশড় 

বনশত পাশর। একথ্ািাশক এভাশিও িলা যায়, জনগণ আইন প্রণয়নকারী 

োসশকর ইোয় িৃদ্ধোন (শিাঁশে) থ্াকশি এিং িেবি পূজা করশত থ্াকশি। 

২. গণতন্ত্র পুাঁবজিােী িেিস্থারই একবি  োখ্া। িশল মনতারা আঙ্গুল িশুল 

কলাগাে হশয় যায়। লাগি মিায়ালরাই িাশর িাশর েেতায় আশস। 

৩. গণতন্ত্র বেবরকর একবি োখ্া। মকননা রাশজের সাযারণ োনুষ এিং 

অবযকাংেরা মেশের এেন বকেু িেবিশেরশক বিশ্বাস কশর বনশজশের প্রবতবনবয 

বনিতােন কশর, যারা তাশের মখ্য়াল খ্ুবেেত আইন রেনা করশি। আর 

বনিতাবেতরাও বনশজশের েনগড়া রায় ও েবস্তষ্কপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা জনগশণর 



জনে এেন আইন প্রণয়ন কশর যাশত বনশজশের ও স্বাথ্তবসবদ্ধ হয় এিং 

অবখ্কাংেরাও খ্ুবে থ্াশক। মযশহতু তারা জনগশণর মভাশির োযেশে বনিতাবেত 

হশয়শে আিার সােশনর ইশলকেশনও তাশের মভাি পাওয়ার আগ্রহী 

থ্াশক।তাই মস এেন আইন পাে কশর মযন জনগণ খ্ুবে হশয় আগােী 

বনিতােশন তাশকই মভাি মেয়। 

এজনেই এযরশণর সস্তা নাে কুড়াশনার জনে জনসেথ্তন িৃবদ্ধর লশেে 

প্রবতবনবযরা ইউশরাপ আশেবরকায় জনগশণর সকল কুপ্রিৃবি পূরণ করশত 

থ্াশক, তাশের খ্ুবে রাখ্শত েে,জুয়া, মিহাপনা, উলঙ্গপনা, পুরুশষ পুরুশষ 

সেকােীতা, েবহলা েবহলায় সেকােীতা, বলভ িুশগোর, পবততািৃবির েত 

হাজাশরা মনাংরা কাজশক তিযতা বেশয় আইন পাে কশরশে। এসেস্ত েবরিহীন 

কাজ আল্লাহর অসন্তুবষ্টর কারণ হওয়া সশেও শুয ুজনগণশক খ্ুবে করার 

জনে এেবন, েন্ত্রীরা সংসশে  তিযতা বেশয় আইন পাে কশরশে। আল্লাহ 

তায়ালাশক অসন্তুবষ্ট কশর গণতশন্ত্রর প্রবত এেন গুরুে মেওয়া, স্রষ্টাশক 

অসন্তুবষ্ট কশর সবৃষ্টর সন্তুবষ্ট আো করািাই বেরক। ইসলাে এিং বেরক েবুি 

তিপরীেেীল যা কখ্শনা একবিত হশত পাশর না।  

৪. গণতশন্ত্র বিবভন্ন েল উপেল থ্াকশত হয়। কেপশে েুবি েল থ্াকা 

আিেেক। 

১. েেতাসীন েল ২. বিশরাযী েল। 

েেতাসীন েশলর কাজ হল বনশজশের মখ্য়াল খ্ুবে মোতাশিক আইন কশর 

জনগশণর উপর োবপশয় মেওয়া আর বিশরাযী েশলর কাজ হল েেতাসীন 

েশলর কাজশক ভুল প্রোবণত করশত সি রকশের মেষ্টা প্রশেষ্টা োবলশয় 

যাওয়া। পোিশর ইসলাশে এযরশণর  েেতাসীন বকংিা বিশরাযী েল 

মকানিাই নাই। 



৫.ইসলাবে জীিন িেিস্থাপনায় িাোশের মযাগেতা বিশিেনা করা হয় আর 

গণতশন্ত্র শুযু িেবি গণনা করা হয়। আসশল এিা রুবে বিশরাযী কথ্া ময সকল 

িেবির েতােত, গ্রহণশযাগেতা, ও জ্ঞান সোন নয়। 

আল্লাহ তায়ালাও এবিষয়বিশক আল কুরআনুল কারীশে িলা হশয়শে: 

আশলে এিং জাশহল সোন নয়। 

এেবনভাশি, ময িেবি মকান বিষশয় েে আর ময িেবি মস বিষশয় অজ্ঞ 

তাশের ে ুিেবির েতােশত অশনক পাথ্তকে মেখ্া বেশি। কখ্শনাই উভশয়র 

েতােত িরাির হশি না। 

এবিষয়িাশকই আল্লাো ইকিাল িশলশেন, 

ميں جس کہ ہے حکومت طرز وہ جمہوریت  

کرتے توالنہيں ہيں کرتے گنا کو بندوں  

গণতন্ত্র এেন হুকুেত িেিস্থা যাশত োনুষ গণনা করা হয় োনশুষর মযাগেতাশক 

নয়। 

গণতন্ত্র ইসলাে পবরপবন্থ, মকননা  গণতশন্ত্র এেন পদ্ধবত রশয়শে জনগশণর 

েযে মথ্শক জনগণশক োসশনর জনে োসক বনিতােন করা হয়। 

এিা একিা বেথ্ো কথ্া। যবে িাস্তিতা এেনই হত তাহশল সি সাযারণ োনুষ 

মকন বনিতাবেত হয় না। মকন সংবিযান রেনা, আইন প্রণয়ন, বনিতােন বকেু 

মলাশকর োশঝ সীোিদ্ধ থ্াশক? বকেু মলাশকরাই মকন সকশলর প্রবতবনবয 

করশি? মযখ্াশন হাবকে বনশজই জনগশণর সাশথ্ সমৃ্পি ।অথ্তাৎ জনগণই 

হাবকে বনিতােন কশরন োিী করশল অশনক িড় ভলু হশি। মকননা হুকুেত 

পবরোলনা কশর একজন যার একািা েল থ্াশক। মকান মকান সেয় তারা অল্প 

বকেু মলাক হয়। যারা সকশলর উপর আইন িাস্তিায়ন কশর। িশল আইন 



রেনাকারী োসকশক ময মলাশকরা তাশক বনিতােন কশরশে, তারা সোশজর 

হততাকততা হশয় িশস। 

   

োওলানা সবুি েহুােে (িাক্কারাল্লাহু আসরাহু – আল্লাহ উনাশক কারােবুি 

োন করুন) 

আেীর তাহবরশক মনিাশয েবরয়ত: িশলশেন, 

গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতর মেশয় কুিবরর মেশি (শনাংরা) িীভৎস আকৃবত আর বক 

হশত পাশর। 

পাবকস্তাশন েলোন আইন িেিস্থা অননসলাবেক। এবিষশয় পাবকস্তাশনর 

োসক,জনগণ, এিং সিতস্তশরর উলাোশক মকরাে এ কথ্ার উপর একেত 

ময, েলোন আইন িেিস্থা ইংশরজশের িানাশনা কুিরী আইশনর উপর বভবি 

কশর িানাশনা। সতুরাং মসই আইশনর োযেশে বিোর িায়সালা করশল তা 

কিুরী না িলশল অিশেশষ বক িলা হশি? ইসলাশের মকান আের এ আইন 

িেিস্থার বভন্ন হশল ইসলাবে আইশনর মোকাশিলায় কিুরী আইনশক প্রাযানে 

মেওয়া এরশে কিুরীর োরাত্মক পদ্ধবত আর বক হশত পাশর।? আর যখ্নই 

মকান িেবি কুিরী আইশনর বিপরীশত কুরআন সুন্নাহ িাস্তিায়শনর োিী 

কশর, তখ্ন শুযু এতিুকুশতই মেষ নয় ময তার োিী পুরা হশি না িরং মস 

হাবস েজাক, এেনবক যর পাকশড়র বেকার হয়। েবরয়শত েুহাোেী 

পালনকারীশেরশক ঘৃণা কশর প্রস্তর যশুগর সািস্ত করা হয়। 

অথ্ে এসেস্ত নােোরী োসকরাই কাশির মনতাশেরশক  েুসলোনশের 

বিশরাশদ্ধ জান, োল, ও সেথ্তন বেশয় সাহাযে কশর যাশে। 

   

 



োওলানা ওয়াবলউল্লাহ মিলগুরােী েবহে রাবহোহুল্লাহ  

পাবকস্তাশনর োসকশশ্রণী ময যাই িলুক িাস্তিতা এিাই ময, পাবকস্তান না 

মকান ইসলাবে আর না মকান োরুল ইসলাে। মকননা এর সংবিযান হল কিুবর 

সংবিযান। শুয ুনাোয, মরাযা, জেুআ, ও ঈশের নাোয আোয় করশলই োরুল 

ইসলাশের ভখূ্ণ্ড হশয় যায় না। মকননা এেলূনীবত অনযুায়ী আশেবরকা, 

ইউশরাশপর অশনক এলাকাশকও োরুল ইসলাে িলশত হশি। 

মসবেন তারা ইোশনর মেশয় কুিরীর কাোকাবে বেল। যা তাশের অিশর নাই 

তা তারা েশুখ্ িশল। আর তার যা মগাপন রাশখ্ আল্লাহ তা বিশেষভাশি 

অিবহত। (সুরা আল ইেরান আয়াত: ১৬৭) 

  

িক্টর ইসরার আহেে  

 যবে আপবন পৃবথ্িীিাসী  অবযকাংশের অনুসরণ কশরন তাহশল তারা 

আপনাশক আল্লাহর পথ্ মথ্শক বিেুেত কশর বেশি। (সুরা আনআে আয়াত : 

১১৬) 

এ আয়াশতর তািবসশর িশলন: 

িততোন প্রেবলত গণতন্ত্র মক বনবষদ্ধ এিং অনিয মঘাষণার জনে এ আয়াতবি 

খ্ুিই গুরুেপূণত। 

এ আয়াশতর োযেশে কুরআন স্পষ্ট জাবনশয় বেশয়শে যবে আপবন 

সংখ্োবযকেতার অনুসরণ কশরন তাহশল তার আপনাশক মগােরা কশর 

মিলশি। 

মকননা েুবনয়াশত সিতোই খ্ারাপ মলাশকর সংখ্োই মিবে থ্াকশি। 



হযরত সাহািাশয় মকরাশের (রাবেয়াল্লাহু আনহু) যশুগ িড় িড় অবযিাসীশের 

োশঝ লেে কশর মেশখ্ন, লাখ্ সংখ্োবযকে ও বক একজন সাহািীর েশতর 

উপর প্রাযানে মপশয়বেল?  

তাই সংখ্োবযশকের উপর বভবি করশল মকান ভাল কাজই সংঘবিত হওয়ার 

েত সুশযাগ থ্াকশি না। 

তশি অবযকাংেরাই যবে আল্লাহ এিং তার রাসূলশক (সাল্লাআল্লাহু আলাইবহ 

ওয়া সাল্লাে) অকািেভাশি আহকােোতা বহশসশি মেশন মনয় তাহশল অনোনে 

সাযারণ বিষশয় অবযকাংশের েতােত গ্রহণ করশত মকান অসুবিযা নাই। আর 

যবে সকল েেতার উৎস োনা হয় জনগণশক ইন্না বলল্লাবহ....তাহশল 

জনগণশক আইনোতা োনা হয়। এিা কুিরী। 

মকননা সিত অিস্থায় সশিতাচ্চ হুকুেোতা, বিযানোতা হশলন আল্লাহ তায়ালা। 

বযবন সেগ্র বিশ্ব জাহাশনর সৃবষ্টকততা ও োবলক। সুতরাং সৃবষ্ট যার বিযান েলশি 

তারই। 

 

 

 

  


